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COMMUNICATIVE AND LINGUISTIC TRENDS 
IN ELON MUSK'S PERSONAL BRANDING 

(BASED ON TWITTER PUBLICATIONS IN 2020) 
 

This research is dedicated to the study of the main communicative trends 
and linguistic specificities of Elon Musk's personal branding. The paper 
analyses over 500 Tweets posted by Elon Musk in his personal Twitter ac-
count throughout 2020 and classifies them into 7 categories according to 
their communicative aim with regard to brand-building. According to the 
results of the analysis, informative, advertising, self-promotion, provoca-
tive, entertaining, bonding and saving face Tweets were singled out. We 
examined each group separately, tracing their influence on building, main-
taining or boosting Elon Musk's personal brand, as well as on countering 
threats to its status. The study analyses the most representative examples of 
each group and explains their role in Elon Musk's personal branding. 
As part of the present research, we studied linguistic devices employed by 
Elon Musk within the brand-building effort and concluded that irony, code-
switching, quoting, play on words, slogans, slang abbreviations / netspeak 
and extralinguistic signs are the main linguistic trends of his personal 
branding. The research proves that Elon Musk's personal brand is consis-
tent, competitive and shows high resistance to the attacks of adversaries on 
its status and to various challenges that could undermine its authority. The 
paper traces how Elon Musk uses his Twitter account to present himself as 
a visionary for space colonization and robotization, a member of geek and 
meme communities, to reinforce his image of bold, charismatic and influen-
tial businessman, who appreciates real talent and does not distance himself 
from common people and popular culture. The study reveals Twitter to be a 
powerful branding source, as it has wide outreach, real-world repercus-
sions and global significance. 

Keywords: personal branding, social networks, Twitter, brand-
building, brand promotion, brand boosting devices, linguistic devices 
and communicative trends. 
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In recent years, the phenomenon of personal brand has 
been actively discussed by specialists of various fields [12]. 
As of yet, there is no unified universally accepted definition of 
a personal brand. 

Linguistic studies in the field of branding mainly concerned 
the formation of a sports brand on the basis of "Olympic texts" 
[4], travel brand [8], linguistic support of the naming process 
[2; 10], branding of cities [3]. However, communicative and lin-
guistic aspects of personal branding have not been covered in the 
scientific literature. 

Kotler, Armstrong, Wong, and Saunders [7] formulate the 
definition of a brand as follows: "It is a name, term, sign, symbol, 
or design or a combination of these, intended to identify the goods 
or services of one seller or group of sellers and to differentiate 
them from those of competitors". To date, there is no encyclopae-
dically fixed concept of "personal brand". 

According to Peters, a personal brand is an idea of people 
about a particular person, these are the ideas and associations 
that a certain person evokes in the minds of members of the 
public [11]. 

Kotler considers personal branding as a process; in his opinion, 
personal brand can also be defined as a set of marketing activities 
aimed at promoting the person in the eyes of the target audience 
and informing the latter about the professional or personal quali-
ties of the person [6]. 

For the purposes of this study, we will adhere to these 
definitions. 

The most recent studies of personal branding based on social 
and mass media were carried out by Smith [13], Hämäläinen [5] 
and Vallas and Cummins [16]. 

This paper aims to explore how Elon Musk's personal brand is 
formed through discourse, linguistic and rhetorical tools, mani-
fested in his personal Twitter account. 

Social media seem to be an appropriate platform for the study 
of personal brand, because they are perceived as a direct manifes-
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tation of person's identity, and bring the research object as close 
as possible to the target audience. 

Twitter has been chosen as a source of research data as it has 
become a popular social media channel among business profes-
sionals and managers. It is a platform where managers show their 
experience and professionalism, as well as private life, hobbies 
and areas of interest. 

The research focuses on the personal brand of Elon Musk – 
a business magnate, industrial designer, engineer, billionaire 
and philanthropist. Elon Musk owns shares of various compa-
nies, namely he is the founder, CEO and lead designer of SpaceX; 
CEO, product architect of Tesla, Inc.; founder of The Boring 
Company and X.com (now PayPal); co-founder of Neuralink, 
OpenAI, and Zip2; chairman of SolarCity. In 2018, he became 
also a Fellow of the Royal Society. The same year, Elon was 
ranked 25th on the Forbes list of The World's Most Powerful Peo-
ple [14], and was ranked joint-first on the Forbes list of the Most 
Innovative Leaders of 2019 [1]. According to Forbes Real-time 
billionaires list [15], as of October 25th 2020 Elon Musk was 
ranked as the 5th richest person in the world. Elon Musk has be-
come a household name around the globe and is widely recog-
nized separately, alongside with Tesla or Space X, which indi-
cates that his personal brand is not overshadowed by the brands of 
his companies. Elon Musk is a public figure who regularly ap-
pears on the news, maintains constant presence on the media, of-
ten demonstrates provocative and eccentric behaviour, sparks con-
troversy and scandals. He has 39.5 million followers on Twitter, 
and is known to be an active user of this social network – he 
tweets regularly and often replies to both fans' and haters' Tweets. 
High level of popularity, publicity and social engagement makes 
the personal brand of Elon Musk, in our opinion, a fitting material 
for the research of the personal brand. 

The present research focuses on the Tweets posted by Elon 
Musk in 2020. The tweets were collected by means of continu-
ous sampling method and were subsequently divided in various 
categories depending on the communicative aim and linguistic 
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devices employed as tools of boosting the personal brand. 
The research covered the overall amount of approximately 
500 Tweets and analyzed linguistic and communicative means of 
brand-building, maintenance and counteracting the threats to 
one's image and status.  

In the course of the study, the Tweets were classified accor- 
ding to their communicative aim into the following groups: 

1) informative Tweets (meant to share the updates on the 
achievements of Musk's companies, information on employment 
offers, details on the new projects etc.) 

A thread of Tweets presenting Starship SN8 read "Starship 
SN8 with rear body flaps" [9] with an attached image. The follo- 
wup Tweet stated "Nosecone & front flaps next week. SN9 next 
month." [9]. This is the typical example of informative Tweet, 
which pursues the objective of keeping the followers and potential 
customers, investors and supporters informed about the new pro- 
ducts of Elon's companies and outline when the next updates 
should be expected. Another similar example is successive twee- 
ting about the return of the Space X's Crew Dragon after a 64-day 
test flight with two NASA astronauts on-board. Elon Musk tweets 
with short intervals updating his audience in real-time about the 
entry of the spacecraft into the atmosphere and its successful 
landing, allowing his followers to feel the involvement and first-
hand participation in this significant event. By informing the fol-
lowers personally, Elon Musk connects his personal brand to the 
successful operation and assumes the honor of this achievement. 

Another example is linked to an employment offer by Neu-
ralink: "If you've solved hard problems with phones / wearables 
(sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), 
please consider working at engineering@neuralink.com" [9]. 
This way Elon Musk personally invites specialists to try to get 
the job in his company. It makes the job-seekers feel more 
appreciated and valued, and attracts more qualified professionals 
to the company. In the threaded Tweet Elon Musk adds: "If you 
feel Neuralink might have incorrectly overlooked your resume or 
declined to make an offer, please lmk in comment below" [9], 
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stressing fairness and equal chance of getting a job at Neuralink. 
Elon Musk thus positions himself as just and benevolent 
supervisor who makes sure that no good candidate is acciden-
tally overlooked. 

Another type of informative Tweets is formed by Tweets con-
taining links to more extensive sources of information like arti-
cles, podcasts, webcasts and websites: "Neuralink product demo 
in 3 hours. Webcast at neuralink.com." [9]. This group allows 
Musk to post short informative updates with a possibility of 
receiving further information if the reader is interested in the 
introduced topic. 

2) advertising Tweets (meant to promote upcoming and ongo-
ing projects, events, presentations, praise achievements and boost 
public appreciation) 

One of the peculiarities of advertising Tweets is that they usua- 
lly feature Tweets by other authors or pages, relevant to Musk's 
companies or achievements. This way Elon Musk not only 
promotes his projects or achievements, but also gives credibility 
to his personal brand by backing up his claims with external 
sources of information and reliable authorities. For example, 
Musk retweeted Business Insider's Tweet: "Tesla's Model 
3 received top marks from safety organizations in North America, 
Europe, and Australia" [9]. It is clear that Elon Musk could have 
posted this information himself, but sharing news from a respe- 
ctable American financial and business news website gives more 
weight to the news, let alone wider reach. 

Another trait of the advertising Tweets consists in mentio- 
ning other Twitter accounts in order to attract attention to them 
and thus use the power of his own personal brand to boost their 
popularity. For example, Elon Musk tweeted "Tunnels under 
cities with self-driving electric cars will feel like warp drive/ 
First operational tunnel under Vegas almost done/ The 
@BoringCompany" [9]. In this Tweet, Elon Musk mentions The 
Boring Company's page and posts a direct link to it. As was men-
tioned before, Musk is a shareholder of this company. Its page 
counts with 449K followers (as of December 24, 2020) whereas 
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Elon Musk has 41M. By posting an advertising Tweet about the 
enticing qualities of the future underground tunnels and updating 
the target audience on their construction progress, Elon Musk cre-
ates a positive image of this project in the minds of the public. 
At the same time, Musk attracts new followers to the company's 
page and spreads the word about its projects. Not all people who 
follow Elon Musk on the Twitter follow closely all of his projects. 
This is why tweeting about various undertakings may add to peo-
ple's understanding of Musk goals and actions and therefore boost 
his personal brand as well as that of his companies. 

The third subtype of advertising Tweets consists in quoting 
relevant Tweets. For example, NYC’s gamer, streamer and creator 
house "368" tweeted: "JESUS @Tesla and @elonmusk just put-
ting their hands in our wallets at this point" [9] along with the 
video showing a man playing a built-in computer game in a Tesla 
car. Elon Musk replied to this Tweet by saying "More fun games 
coming soon to ur Tesla" [9]. This way Elon Musk covertly brings 
up advantageous topic – he quotes a popular page, which specia- 
lizes in gaming, in order to advertise his upcoming gaming addi-
tions to Tesla cars. In so doing, Elon Musk boosts his credibility 
and trustworthiness, as well as specifically targets the part of au-
dience who will be most interested on the update. 

3) self-promotion Tweets (meant to boost the popularity of 
Musk's vision, goals and personal brand; they tend to reveal 
Musk's ideology). 

One of the most important ideology and self-promotion Tweets 
is the pinned Tweet posted on August 16th "We must pass The 
Great Filter" [9]. One of the crucial aspects of Musk's personal 
brand is his role of a visionary and the advocate of human expan-
sion into space. He argues that a single-planetary species is 
doomed, as there are multiple ways the life on Earth can be de-
stroyed – by a rogue asteroid, eruption of a supervolcano, nuclear 
war, climate change etc. The Great Filter is a hypothetical solu-
tion to the Fermi Paradox, an event or a challenge in development 
of the civilization. If a civilization fails to pass The Great Filter, it 
eventually dies out. The concept of The Great Filter is used to 
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explain, why space hasn't been colonized by other intelligent spe-
cies – there was a destructive event or a natural limit to their ad-
vancement which prevented sentient life to spread across the ga- 
laxy. There is no consensus among the scientists if the humanity 
has already passed The Great Filter or is about to face it. Elon 
Musk as a futurist and technicist views the mission of his business 
to contribute to the progress of the human civilization – Tesla 
promotes sustainable transport, Solar City exploits alternative 
energy sources, SpaceX works towards colonizing Mars and ma- 
king space travel sustainable and affordable. By tweeting this 
short slogan-like phrase, Elon Musk covertly promotes activity of 
his companies and reinforces his personal brand as an embodi-
ment of humanity's bright future. 

Another example of this type of self-promotion is a short slo-
gan-like Tweet "Conceptual telepathy" [9], which makes a refe- 
rence to Neuralink's endeavor to make human brain compatible 
with the technology, allowing people to control devices with the 
power of thought. 

There are also slogan-like Tweets related to the Boring Com-
pany's project of underground tunnels, for example: "Embrace 
tunnels!" [9]. Elon Musk also uses longer affirmations like: 
"When space travel becomes as common as air travel, the future 
of civilization will be assured." [9]. This Tweet promotes Elon 
Musk's space exploration goals, implanting his values into the 
minds of the target audience. 

Rhetorical questions are also used for self-promotion, as they 
appeal to each person individually and arouse response: "Have 
you hugged a tunnel today?" [9]. The joking and light tone of the 
Tweet wins the target audience over. 

Promotion Tweets also include Tweets with culture references. 
They enable Elon Musk to contextualize his personal brand into 
the general discourse of popular culture. For example, Tweet 
"Of course I still love you" [9] refers to a name of a robotic ship 
that serves as a landing platform for SpaceX rocket. This name is 
a clever and subtle allusion to the works of the legendary sci-fi 
author Iain M. Banks. 
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4) provocative Tweets (meant to stir controversy and provoke 
discussion, possibly scandal, in order to attract attention). 

A valid example of this category is the Tweet "What can't we 
predict?" [9], which was posted completely out of context. It 
sparked, however, an immediate response and active discussion 
his followers trying to come up with the correct or clever answer: 
"Both the position and momentum of an elementary particle." [9]. 
Notably, Musk participated in the discussion personally, answe- 
ring the Tweets and engaging with his followers. In our opinion, 
the possibility to get a Tweet from Musk encouraged more people 
to take part in the discussion, which in turn boosted Elon Musk's 
popularity and attracted new followers through multiple retweets. 

A similar example of Tweets stirring up controversy is a thread 
of Tweets about the mystery of the origin of the Egyptian pyra-
mids. Elon Musk tweeted: "Aliens built the pyramids obv" [9]. 
This provocative statement drew a wide response and even influ-
ential people were engaged in the discussion. Egypt's Minister of 
International Co-operation Rania al-Mashat responded on Twitter, 
saying she followed and admired Mr Musk's work, but urged him 
to further explore evidence about the building of the structures 
built for pharaohs of Egypt. Wide outreach of Elon Musk's Tweet 
and the response from high-ranking officials proves and reasserts 
the control of his brand over the public opinion. 

Elon Musk is known to have been involved in scandals, some-
times even because of his Tweets. In 2020, we still find repercus-
sions of Elon Musk's Tweet posted on the 7th of August 2018: 
"Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured." [9]. 
This Tweet sparked a series of events that led to high financial 
losses on the part of the short-sellers (who make money by buying 
and selling stocks), a conflict with US Securities and Exchange 
Commission (SEC), $40 million loss on Elon Musk's part and a 
precarious market position for Tesla. 

Elon Musk, however, did not shy away from the incident. On 
the contrary, he went as far as to produce red satin shorts and 
sell them on his website to commemorate his financial victory as 
Tesla stocks climbed. In June 2020, Elon Musk made a notable 
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Tweet "limited edition shorts now available at..", "Only $69.420!!" [9], 
announcing the sale of the shorts at a mock price, related to both 
popular culture (sexually connoted number) and his past scan-
dalous episodes (smoking marijuana live on a web show). The 
effect can be judged by the reaction of his followers – despite 
the quite high price of the shorts, a couple of minutes after po- 
sting the link to the shorts, Musk tweeted, "Dang, we broke the 
website." [9]. From the point of view of branding, this is a very 
successful example of making a linguistic phenomenon of play 
on words into a reality and using it as both a personal brand 
booster and an attack on the reputation of Elon Musk's adversa- 
ries at the same time. 

Another example of the provocative tweeting was a mocking, 
disrespectful and even insulting comment towards US Securities 
and Exchange Commission: "SEC, three letter acronym, middle 
word is Elon's" [9]. In terms of linguistics, he used abbreviation 
to create a playon words and used this device for branding pur-
poses, as it strengthened his image as of the "winner", a fearless 
and successful businessman.  

During his confrontation with SEC, Elon Musk was also in-
volved in another scandal – he smoked a joint live on web show 
with comedian Joe Rogan. Although it had detrimental economic 
effects for Elon Musk's business, it sparked a wave of extra atten-
tion towards his personal brand. Two years later on his birthday 
Elon Musk still makes references towards smoking marijuana de-
spite past troubles. He tweeted: "69 days after 4/20 again haha" [9], 
using potentially discrediting sexually connoted number and the 
number closely associated with smoking weed. 

5) entertaining Tweets (meant to share light-hearted contact 
with the target audience in order to build attachment and the sense 
of community). They mostly embrace joke and meme Tweets. 

In the Tweet "Centaur with a bow obviously" [9] with an 
attached image, Elon shares a meme and makes fun of Ancient 
Greek Astrologers and the way they identified the constellations 
in the night sky. 
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This Tweet is mostly of entertaining nature, but at the same time, 
it is based on the cosmos theme, which corresponds to Musk's sphere 
of interest and wins the favour of those who also find it funny. 

Musk is also known to be a huge fan and an active participant of 
a meme culture, as it is a quintessence of humour and irony of the 
digitalized era. 

Sometimes Musk responds to non-business-related Tweets of his 
followers in a witty and humorous way. When asked "…if you had 
the opportunity to travel in time…what time and place would you like 
to go and why?" [9], Elon Musk replied with a meme: 
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This creates a friendly atmosphere and brings the billionaire closer 
to common people, bridges the alienation and levels the social gap. 

Other entertaining Tweets included a joke about a corpse of 
a man who was found sitting idly in the desert for 9000 years. Elon 
Musk tweeted: "He might run for President in 2024" [9]. He also 
posted several Tweets with memes, which he felt resonated with his 
life. One of them depicted a mouse in a helmet approaching the 
mousetrap, insinuating that a person commits the same mistake but 
this time is a little more prepared; and the other featured allegoric 
mem depicting an American football team with business related cap-
tions. This makes Elon Musk's personal brand more attracting for the 
geek community and younger generation.  

6) bonding Tweets (meant to put Elon Musk closer to his follo- 
wers by sharing something personal, e.g. photos of old homework).  

Among bonding Tweets we find a photo of Elon Musk with 
his son with a caption in German. By sharing this photo, Elon 
Musk allows his followers to get a glimpse into his personal life 
and his family. 

Another example of the bonding Tweet is about Elon Musk's old 
homework. Elon Musk tweeted: "Just learned that my physics prof 
from Penn is head of Fermilab & still has some of my old home-
work" [9] and shared a picture of his old math homework noting, 
though, that "it's too embarrassing" [9] and that it's "very basic 
stuff" [9]. This way Elon Musk appears humble to his followers, 
opens up to share something he is not particularly proud of and 
builds a bond with his target audience who can relate to math home-
work. This also makes Elon Musk more humane, reminding people 
that he hasn't always been a successful billionaire, but started as a 
common student. It makes Elon Musk's personal brand more appeal-
ing and closer to the common people, who share same experience, 
and may be a basis of the further bonding and support. 

Another variety of bonding Tweets are those with culture refe- 
rences. They bring up cultural phenomena that resonate with the tar-
get audience. For example, the quote of Ernest Rutherford, British 
physicist who came to be known as the father of nuclear physics, "All 
of physics is either impossible or trivial. It is impossible until you 
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understand it, and then it becomes trivial" [9] tweeted by Elon Musk 
appealed to science-minded part of his audience. 

For geek community, Elon Musk tweeted: "Stankmemes.com 
strikes again!" [9], mentioning his website, whose domain he bought 
specifically to make a joke. "Stank memes" are poor quality memes 
and Elon Musk played a prank by creating a website just to post a 
bad meme. Meme culture is very popular among younger generation 
and they appreciate that Elon Musk is "one of them". 

To appeal to broader audience, Elon Musk posted a link to the 
song "Lithium" by Nirvana, encouraging discussion and sharing his 
personal preference in music. Similarly, he tweeted: "Sure could use 
a good rave/ What's your favorite techno" [9], engaging fans of rave 
culture into the discussion and welcoming their advice. 

The research also found several Tweets with political or 
economic subtext, which referred to urgent issues, widely discussed 
in the society. Such Tweets were found to cause controversy as some 
people supported him and other attacked him for his views of for 
being billionaire. 

7) saving face Tweets (mitigating the damage to the brand, 
reframing and turning failings into successes). 

One of the prominent examples of this type of Tweets is "Thanks 
Tesla Team for great work on deliveries! For new owners, we super 
appreciate accommodating us on delivery timing! Definitely one of 
our toughest quarters in global logistics." [9] Elon Musk compli-
ments his team on overcoming difficult shipping conditions during 
the times of Covid-19 pandemic. In doing so, he stresses the effi-
ciency of the employees of his company, saves face and covers the 
shortcomings of the deliveries with the praise of problem-solving of 
the Tesla team. By thanking the customers, Elon Musk decreases the 
frustration with long deliveries and attributes them patience and un-
derstanding, which they now have to live up to. 

Elon Musk is also good at making amends and covering up blun-
ders. A follower @Sinan25 tweeted to Elon Musk: "insulation is too 
bad mr.Musk, everybody outside the car can listen to my phonecalls 
[sad emoji]" [9], complaining about the soundproofing of the Tesla 
car. This user had only 144 followers at the time of this Tweet, so 
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Elon Musk could have just ignored the comment. However, the 
he chose to reply: "Sorry, noise reduction has gotten much better 
recently & will continue to improve" [9]. Nowadays, customers' 
feedback is of utmost importance for any business and by apologizing 
openly and promising to improve on the flaw in the future Elon 
Musk won favor of his customers as they felt heard, appreciated 
and important. 

Among the used linguistic devices, the most prominent and 
relevant to the maintenance and shaping of the personal brand were 
the following: 

1) irony. 
Irony is an inherent tone of most of Elon Musk Tweets and was 

found to be one of the core traits of his personal brand. 
2) code-switching (change of language). 
Such languages as German, French, Russian, Ukrainian were 

found present in the Tweets: "Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga 
Berlin! Es wird super Spaß machen!!"; "A la guerre comme à la 
guerre."; "I spoke with Korolev's family today. He was one of the 
very best. Корольов / Королёв." [9]. 

3) quoting. 
As was already demonstrated above, Elon Musk uses quotes by 

famous people to establish a deeper connection with the target audi-
ence and to reinforce his point. 

4) play on words. 
Elon Musk twisted the economic notion of "shortsellers" into 

"selling shorts" and launched a line of red satin shorts. 
5) slogans. 
Tweets like "We must pass The Great Filter" [9] promote Elon 

Musk's vision and business. 
6) slang abbreviations / netspeak 
Elon Musk sees himself as a part of the geek community and digi-

tal natives who use widespread Internet abbreviations. Within the 
present research the following abbreviations were found. 

Lmk = let me know 
Tbh = to be honest 
Em = them 
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Btw = by the way 
Obv = obviously 
For example, "… We will teach you what's known about the 

brain, which is not much tbh." or "If you can't beat em, join em // 
Neuralink mission statement" [9]. 

Netspeak allows Elon Musk both to save space in a Tweet and to 
be a part of the online culture of the young digital generation. 

7) extralinguistic factors / signs. 
*…* was found to be used for stress – for example: "A prior track 

record of exceptional achievement in engineering *is* required, but 
*no* prior experience working on the brain or human psychology is 
required…" [9]. 

 

Conclusion 
The present research analyzed Tweets posted by Elon Musk 

in 2020, which were collected by means of continuous sampling 
method. The research covered 500 Tweets and analyzed linguistic 
and communicative means of brand-building, maintenance and coun-
teracting the threats to one's image and status. 

Elon Musk's Tweets were found to fall into the following 
groups according to the communicative aim: 1) informative Tweets; 
2) advertising Tweets; 3) self-promotion Tweets; 4) provocative Tweets; 
5) entertaining Tweets; 6) bonding Tweets; 7) saving face Tweets. 

The research showed that the most prominent and relevant to the 
maintenance and shaping of the personal brand linguistic devices 
were irony, code-switching, quoting, play on words, slogans, slang 
abbreviations / netspeak, extralinguistic factors / signs. 

Elon Musk's personal brand was found to be highly competitive 
and resistant to attacks of adversaries and various challenges. Elon 
Musk features himself as a visionary for space colonization and ro-
botization, a member of geek and meme communities, bold, charis-
matic and influential businessman, who appreciates real talent and 
does not distance himself from common people and popular culture. 
His Tweets posted in 2020 were found to confirm these traits of his 
personal brand. On the other hand, Twitter was proved to be a po- 
werful branding source, as Tweets have wide outreach and have real-
world repercussions. 
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КОМУНІКАТИВНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
В ПЕРСОНАЛЬНОМУ БРЕНДИНГУ ІЛОНА МАСКА 

(НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІКАЦІЙ У TWITTER У 2020 РОЦІ) 
 
Присвячено вивченню основних комунікативних тенденцій та лінг-

вістичних особливостей персонального брендингу Ілона Маска. Про-
аналізовано понад 500 Твітів, опублікованих Ілоном Маском упро-
довж 2020 р., і скласифіковано їх у 7 категорій за комунікативною 
метою у зв'язку з побудовою бренду. Дослідження дозволило виділити 
такі групи: інформативні, рекламні, самопросувні (ідеологічні), прово-
кативні, розважальні Твіти, Твіти встановлення зв'язку та підтри-
мання репутації. Роль і значення кожної категорії в побудові, підтри-
манні та покращенні особистого бренду було простежено на 
конкретних прикладах. Розглянуто лінгвістичні засоби, застосовані 
Ілоном Маском у межах розбудови бренду, і виявлено основні: іронія, 
зміна мови, цитування, гра слів, слогани, сленгові абревіатури / ін-
тернет-жаргон та екстралінгвістичні знаки. Стаття демонструє 
цілісність і конкурентоспроможність особистого бренду Ілона Мас-
ка та підтверджує значення мережі Twitter як потужного інстру-
менту брендингу. 
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ПРАВОПИС І ВИМОВА СЛІВ 

З ІНШОМОВНОЮ ЧАСТИНОЮ ЕКС- 
 

На матеріалі інтернет-видань простежено практику застосуван-
ня правила про написання загальних назв з екс- разом. Встановлено, що 
багато новотворів не відповідають природі української мови, її мило-
звучності, особливостям структури фонемних ланцюжків, правилам 
складоподілу, наголошуванню тощо. Запропоновано переглянути пра-
вопис слів з префіксоїдом екс-. 

Ключові слова: правопис, мова ЗМІ, мовна практика, префіксоїд, 
неологізм. 

 
Поява нової редакції Українського правопису викликала се-

ред громадськості бурхливе обговорення, критику, заперечення 
і часто несприйняття запропонованих змін. Члени робочої гру-
пи, які працювали над оновленням правопису, самі визнають, 
що їм не вдалося усунути всіх суперечностей і що критика час-
то є справедливою. Як зауважила К. Городенська: «Сказати, 
що всі норми сприйнято однозначно…, ми не можемо, що ми 
усунули всі непослідовності, ми не маємо права… Можливо, в 
наступному перевиданні щось буде змінено, щось буде поліп-
шено» [3]. Для усталення норм необхідно з’ясувати, як на пра-
вописні новації реагує мовна практика. Це дасть підстави або 
ж залишити їх без змін, або переглянути й повернутися до по-
передньої норми. Із цього погляду важливо простежити, наскі-
льки органічними для української мови є слова, утворені за 
новими правилами правопису. 

Однією з найпомітніших змін нової редакції є правопис зага-
льних назв з компонентом екс- без дефіса. Написання на зразок 
екс-голова, екс-прем’єр потрактовано як помилку, оскільки це 
суперечило правилу, згідно з яким «з дефісом пишемо лише 
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складні іменники, утворені з двох самостійних слів» [2, с. 135–
136]. Правопис визначає три позиції для написання слів з іншо-
мовними частинами разом: «слова з першими часто вживаними 
іншомовними частинами на голосний і приголосний…»; «слова 
з першою іншомовною частиною, що визначає кількісний вияв 
чого-небудь…»; «слова з першою іншомовною частиною…» 
[8, с. 47]. Екс- віднесено до третьої, що може свідчити про те, 
що під час формулювання правила, кодифікатори, очевидно, 
орієнтувалися на дані словників, які містять лише кілька слів із 
компонентом екс-. Наявність великої кількості утворень з екс- 
у мові сучасних ЗМІ дає підстави вважати екс- часто вживаною 
іншомовною частиною.  

Активне зростання продуктивності словотвірного типу з 
компонентом екс- відбулося в останні десятиліття. Автори мо-
нографії «Динамічні процеси в сучасному українському лекси-
коні», що вийшла 2008 р., зазначали: «В означенні часу колиш-
нього найпродуктивніший префіксоїд екс, використовуваний у 
складних словах. Він набирає дедалі більше продуктивності в 
українській мові і сполучається як із запозиченими, так і пито-
мими словами. Якщо в реєстрах орфографічних словників 
[УОС, ОС] усього шість слів з екс-: екс-директор, екс-
імператор, екс-міністр, екс-чемпіон, екс-чемпіонка, то в неоло-
гічних словниках і нашій картотеці їх уже близько двох десят-
ків» [4, с. 166]. Зауважимо, що наш матеріал містить понад 
130 одиниць. На істотне поширення поєднань іменників із компо-
нентом екс- вказував В. Олексенко. Крім того, дослідник відзначив 
появу нового словотвірного типу, де утворення з екс- означають 
неосіб: екс-гумореска, ексстолиця, екс-тема, екс-указ [6]. 

Найбільше слів з елементом екс- помітно в мові інтернет-
видань. Можливо, причиною активізації цього словотвірного 
типу є прагнення зекономити «газетну» площу, бо найчастіше 
новотвори з екс- трапляються в заголовках новин. Переважно це 
матеріали, що стосуються: 

– державних органів України й інших країн: екс-президент, 
екс-прем’єр-міністр, екс-віце-прем’єр, екс-перший віце-прем’єр, 
екс-міністр, екс- в. о. міністра, екс-перший заступник міністра 
юстиції, екс-перший заступник голови, екс-прокурор, екс-суддя, 
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екс-заступник глави, екс-посол, екс-віце-консул, екс-консул, екс-
прес-аташе, екс-прес-секретар, екс-спікер, екс-уповноважений, 
екс-мер, екс-чиновник, екс-посадовець, екс-службовець, екс-
можновладці, екс-директор, екс-керівник, екс-очільник, екс-
очільниця, екс-начальник, екс-голова, екс-глава, екс-шеф, екс-
омбудсмен, екс-губернатор, екс-канцлер, екс-генсек, екс-
сенаторка: Екс-прес-секретар екс-прем'єр-міністра Віктора 
Януковича Ганна Герман заявляє, що її офіційний оклад в Кабмі-
ні становив 2 тисячі 738 гривень (pravda.com.ua, 02.11.2005); 

– депутатського корпусу, політичних партій: екс-народний 
депутат, екс-депутат, екс-нардеп, екс-парламентарій, екс-
регіонал, екс-«бютівець», екс-унсовець, екс-«слуга», екс-
порошенківець, екс-соціаліст, екс-комуністи, екс-радник, екс-
кандидат, екс-член, екс-соратник, екс-активіст, екс-лідер, екс-
опозиціонер, екс-страйкарі, екс-політв’язень, екс-югославські 
політики: суд зобов'язав Офіс Генпрокурора розслідувати, чи 
підбурював екс-«слуга народу» Юрченко колег повпливати на 
його справу (hromadske.ua, 01.04.2021).  

– військової сфери та правоохоронних органів: екс-генерал, 
екс-майор, екс-офіцер, екс-командувач, екс-командир, екс-боєць; 
екс-спецпризначенець, екс-правоохоронці, екс-міліціонер, 
екс-убопівець, екс-«беркутівець», екс-ДАІшник, екс ВВ-шник, 
екс-податківці, екс-охоронець, екс-агент, екс-атовець 
(https://gazeta.ua/articles/np/_eksajdarivec-zberigav-snajperski-gvintivki 
-granati-ta-kulemeti-na-kiyivskomu-zavodi/689976), екс-«айдарівець», 
екс-полонені; 

– видавничої, освітньої сфер, сфери бізнесу й інших: екс-
журналіст, екс-кореспондент, екс-шеф-редактор, екс-головред, 
екс-редактор; екс-ректор, екс-спудеї, екс-вчителька, екс-
школяр; екс-забудовник, екс-партнер, екс-партнери, екс-
акціонер, екс-власник, екс-співробітник, екс-працівниця, екс-
секретар; екс-оборонець, екс-спілчанин, екс-сумчанин, екс-
неприбутківці, екс-«наглядач», екс-злочинець, екс-шериф, екс-
ватажок; екс-король, екс-священик, екс-бортпровідник, екс-
головний еколог Кіровоградщини;  

– спорту: екс перша ракетка світу, екс-капітан, екс-
наставник, екс-тренер, екс-гравець, екс-півзахисник, екс-
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нападник, екс-динамівець, екс-голкіпер, екс-футболіст, екс-
форвард, екс-хавбек, екс-функціонер ФІФА, екс-боксер, екс-
чемпіон, екс-переможець, екс-українка, екс-українець; 

– шоубізнесу: екс-бітл, екс-ангел, екс-«перчинки», екс-
модель, екс-танцівниця, екс-солістки, екс-співачка, екс-
«холостяк», екс-ведучі, екс-учасниця, екс-учасники, екс-
зірка, екс-«ВІА Гра» Надія Мейхер; екс-Борис Апрель Зіан-
джа, екс Гаррі Поттер; 

– міжособистісних стосунків: екс-подружжя, екс-дружина, 
екс-кохана, екс-подружка, екс-чоловік, екс-наречений, екс-
співмешканець, екс-залицяльник, екс-бойфренд, екс-хлопець; 

– інше: екс-СРСР, екс-Дніпропетровськ,  екс КГБ, екс-клуб, 
екс-столиця, екс-керівництво. 

Потенційно всі ці слова можуть трапитися – і вже трапляють-
ся – із написанням без дефіса. У зв’язку з цим виникає питання, 
чи всі ці новотвори відповідають природі української мови, її 
милозвучності, структурі фонемних ланцюжків, правилам скла-
доподілу, наголошуванню тощо.  

Одне з перших наукових обґрунтувань написання слів із де-
фісом знаходимо у «Нормах української літературної мови» 
Олекси Синявського: «складні слова звичайно пишуться разом, і 
тільки зрідка через розділку сполучаються їх частини. Це буває 
тоді, коли двоє слів не зливаються в одно цілком, не мають од-
ного наголосу, хоч і тісніше, суцільніше вимовляються, як зви-
чайні самостійні двоє слів, і мають кожне свій наголос», напри-
клад, хліб-сіль, батько-мати тощо [7, с. 180]. Очевидно, цим 
правилом керувалися укладачі попередніх видань правопису, які 
зважали на те, що слова з частиною екс-, як показує Орфоепіч-
ний словник української мови, щоправда, лише на єдиному при-
кладі екс-чемпіон, містять, крім головного, ще й побічний наго-
лос – на е у префіксоїді екс- [Орфоепічний, 187]. У новій 
редакції правопису слова з екс- подано без побічного наголосу. 
Відсутність у нових словах дефіса, що раніше був своєрідним 
маркером межі префіксоїда й кореня, у багатьох випадках може 
призвести до невпізнаваності слова, неправильного прочитання, 
як наслідок – до небажаної омонімії: Екс-курсант з Старокос-
тянтинова відшкодує військовому ВУЗу 30 тисяч гривень 
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(ye. ua, 14.02.2019). У разі написання екскурсант відповідно до 
нового правила зміниться зміст повідомлення. Небажана омоні-
мія уже простежується у словах експрессекретар, експресата-
ше: Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства 
«Інтерфакс Україна», експрессекретар президента України 
(radiosvoboda, 11.12.2020); Експрессекретарка одеського «Опо-
блоку» йде на місцеві вибори за списком «Слуги народу» 
(espreso.tv, 13.09.2020); Журналіста Володимира Познера 
оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів… про 
це в Facebook повідомив експресаташе посольства Грузії в 
Україні Бачо Корчілава (censor, 01.04.2021). Утруднює сприй-
няття і те, що в українській мові є багато слів, де екс- є части-
ною кореня, наприклад, експрес, експерт, експорт, ексцес, екс-
терн, екстракт тощо.  

Відсутність дефіса може вплинути на складоподіл новоутво-
рених слів, особливо у випадках, де екс- сполучається з наступ-
ним голосним: Ексочільник Укроборонпрому Абромавичус ку-
пує український агрохолдинг (epravda, 19.03.2021), Ексочільниця 
Харківщини стала нардепом (pravda, 07.04.2020); Ексурядовець 
повідомив, куди летить економіка (glavcom, 17.05.2021); Ексук-
раїнка Стадник стала дворазовою чемпіонкою світу з бороть-
би (sport.24tv, 18.09.2019); Ексомбудсмен Валерія Лутковська 
стала адвокаткою “Партії Шарія” (novynarnia, 28.05.2021), 
Ексаналітик Держдепартаменту США: водна криза у Криму 
загрожує перерости в гуманітарну катастрофу (newsua.one 
03.01.2021); Ексакціонери "ЮКОСу" виграли апеляцію щодо 
стягнення 50 мільярдів доларів з РФ (dw, 18.02.2020); Київська 
прокуратура передала в суд звинувачення проти ексатовця Ре-
геші у справі про стрілянину на Оболоні (lb, 08.09.2019). Відпо-
відно до правил складоподілу сполучень із двома інтервокаль-
ними приголосними, сполучення проривного глухого з іншим 
глухим належить до наступного складу [1, с. 352]. Отже, вище 
наведені слова мають читатися як е-ксо-чіль-ни-ця, е-кса-ці-о-не-
ри, е-ксу-ря-до-вець, е-кса-тов-ця. У складах із трьома інтерво-
кальними приголосними перший проривний у переднаголоше-
ній позиції належить до попереднього складу [1, с. 356]. Відпо-
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відно має бути ек-слі-дер, ек-сди-на-мі-вець, ек-снар-деп. Норми 
українського складоподілу допускають, що в окремих випадках 
складоподіл може проходити по морфемній межі, але у випадку 
з екс- ця межа часто зневиразнена, що зумовлено відсутністю 
дефіса, позначень побічного наголосу, а також наявністю слів, 
де екс- є частиною кореня.  

Унаслідок написання загальних назв з екс- без дефіса збіль-
шилася кількість слів із нагромадженням приголосних. Уникан-
ня збігів приголосних є однією з найхарактерніших особливос-
тей української мови. Зокрема О. Синявський наголошував, що 
ця риса виділяє українську мову серед інших мов: «Групи при-
голосних же, хоч і звичайніші в нашій мові, та все ж супроти 
інших мов цих груп у ній менше, і деяких вона зовсім не знає та 
й взагалі не любить великих груп із трьох, чотирьох приголос-
них, надто ще й важких до вимови» [7, с. 26]. Цю тезу підтвер-
дили пізніші дослідження: «між голосними в усіх різновидах 
мовлення найчастіше буває одна-дві приголосні, рідше – три… 
зовсім мало випадків, коли підряд іде чотири й більше приголо-
сних» [1, с. 330]. Дотримання нового правила правопису слів з 
компонентом екс- спричинило появу багатьох неологізмів із 
скупченням трьох і чотирьох приголосних: ексмер, ексзек, екс-
бітл, ексчлен, ексчленкиня, ексспецпризначенці, екстопмене-
джер, ексвіцепрезидент, експрессекретар, експівзахисник, екс-
беркутівці, ексшахтарівець, ексдинамівець, експодружжя, 
ексзірка, екслідер, екснардепка, ексдепутатка, ексрегіонал, екс-
помічник, експерший, експолонений, експостійний, експовірений. 

Як уже було зазначено, такі написання, зазвичай, найчастіше 
трапляються в заголовках новинних матеріалів. За значенням 
вони є абсолютними синонімами до словосполучень зі словом 
«колишній». Матеріал дослідження засвідчує тенденцію до пов-
ного витіснення останніх: Екстопменеджерів «Укрінмашу» 
викрили на розтраті 3,5 млн грн (slovoidilo, 21.04.2021); Екс- 
міськголова Ірпеня, який рекламувався на загальнодержавних 
ЗМІ, програв кандидату від «Слуги народу» (hromadske, 
25.07.2019); Переможниця Євробачення-2016 та ексчленкиня 
журі Нацвідбору Джамала (Jamala) прокоментувала Суспіль-
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ному вибір пісні «Шум» (stb.ua, 11.02.2021); Одеське експод-
ружжя два роки судиться за єдину дитину (stopcor.org, 
02.04.2020); Ексмер півмільйонного міста у Швеції працює воді-
єм сміттєвоза (bbc.com, 24.05.2021); У Вінниці ексзек погро-
жував підірвати гранати, зачинившися в квартирі з дружиною та 
дитиною (today.vn.ua, 04.02.2021), 1974 – у нью-йоркському кон-
цертному залі «Медісон Сквер Гарден» ексбітл Джон Леннон 
виступив зі сцени востаннє (tsn.ua, 28.11.2020); Ексначальнику 
поліції в Одеській області продовжили обов'язки (slovoidilo, 
16.03.2021); Трамп відповів на заклик ексвіцепрезидента США 
Байдена до його імпічменту (hromadske, 10.10.2019); Експер-
ший заступник міністра економіки Кухта став радником Галуще-
нка (epravda, 02.06.2021); Ексберкутівці, яких обміняв Зеленсь-
кий, повернулись в Україну (bbc.com, 08.02.2020); Помер 73-річний 
експівзахисник «Карпат» Роман Покора… Про його смерть 
стало відомо вчора, 8 березня, написав експрессекретар львів- 
ських «Карпат» Юрій Назаркевич у Facebook (dyvys.info, 
09.03.2021); Ексзірка Шахтаря бажає повернутися у клуб, де 
встановив історичний рекорд (footballhub, 25.05.2021); Ексшах-
тарівець Шевчук відполірував лисину ексдинамівцю Леоненку, 
тому не сподобалось (sport.znaj,15.06.2020). 

Водночас зауважимо, що в самому тексті новини спостеріга-
ємо уникання форм з екс-, наприклад, у заголовку: ДТП на Май-
дані: водієм виявився ексчлен Нацкомісії з цінних паперів; у тек-
сті: Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на 
столичному Майдані Незалежності, в минулому був членом 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(pravda, 30.10.2020); у заголовку: Американський ексагент Сно-
уден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії Екс- 
уповноважений у справах ЄСПЛ Бабін заявив про підозру від 
НАБУ і САП у розкраданнях (espreso.tv, 22.01.2020); у тексті: 
Колишній співробітник Агентства національної безпеки США 
Едвард Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в 
Росії, повідомив його адвокат Анатолій Кучерена (radiosvoboda, 
22.10.2020). Таке надуживання форм з екс- у заголовках напевно 
можна пояснити прагненням якомога стисліше і інформативні-
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ше передати зміст повідомлення. Однак частотність вживання 
таких форм, невпинне збільшення кількості слів із невластивим 
для української мови нагромадженням приголосних може при-
звести до порушення закономірностей функціонування системи 
фонем української мови.  

Відхилення від усталених зразків спостерігаємо не лише в 
нагромадженні фонем, а й в нехарактерному для української 
мови їх поєднанні. Українська мова має певні закономірності, 
що визначають структуру її фонемних ланцюжків, наприклад, 
надання переваги сполученням «фрикативна + проривна», 
«фрикативна + африката», «фрикативна + зімкнено-прохідна», 
а не сполученням, у яких ці групи фонем мають зворотний по-
рядок» [1, с. 338]. Значне збільшення кількості слів, у яких 
проривний сполучається з наступним фрикативним на зразок 
ексбітл порушує цю закономірність. Крім того, у словах на 
зразок ексчлен, ексчиновник, ексшахтарівець унаслідок зву-
кової взаємодії має відбутися чергування свистячих приголо-
сних із шиплячими, що може спричинити труднощі у вимові, 
відповідно зробити ці слова невпізнаваними. 

Ще одна проблема, що виникла після запровадження нового 
правила, – поява нових слів зі збігом двох однакових приголос-
них: екссуддя, ексслідчий, ексслуга, екссвященник, екссуперник, 
екссиловики, екссекретар, екссенаторка, екссолістки, ексспец-
призначенець: Екссуддя Микола Чаус, якого Інтерпол оголосив у 
міжнародний розшук, зробив другу заяву в своєму Telegram-
каналі (slovoidilo, 19.05.2021); ДБР повідомило про підозру екс- 
слідчому – його звинувачують у зникненні речових доказів на 
майже 680 тисяч грн (hromadske, 09.06.2021); Ексслуга народу, 
а нині нардепка групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, 
що вважає георгіївську стрічку символом перемоги і говорить 
про безпідставність заборони цього атрибута в Україні (censor, 
30.12.2020); У Львові екссвященик УПЦ МП вчинив ДТП 
та втік з місця події (lmn.in.ua, 12.09.2020); Екссиловик з Біло-
русі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета 
(dw, 19.01.2021); Екссуперник Усика програв, відправивши опо-
нента у нокдаун (obozrevatel, 02.05.2021); Екссекретар РНБО 
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Данилюк очолив наглядову раду Національного депозитарію 
(radiosvoboda, 25.09.2020), Британська ексспівачка і дизайнерка 
Вікторія Бекхем після публікації фото чоловіка Девіда Бекхема 
стала жертвою хейтерів (gordonua, 18.02.2020); Екссенатор 
Колумбії втекла з-під варти через вікно стоматолога (tsn.ua, 
02.10.2019); Kalush та екссолістка гурту Yuko випустили 
спільний трек (galka, 14.04.2021); СБУ викрила шпигунську ме-
режу ФСБ, до якої входили ексспецпризначенці військової 
розвідки України (novynarnia, 05.02.2021). 

Українська мова допускає подвоєння букв на позначення 
двох приголосних, що врегульовано відповідними правилами 
українського правопису. Такі написання можливі на межі пре-
фікса й кореня (беззвучний) і в кінці першої й початку другої 
частини складноскорочених слів (військкомат, міськком) 
[8, с. 34]. Окреме правило є для слів іншомовного походження: 
«в разі збігу в загальних назвах однакових приголосних префі-
кса й кореня подвоєння звичайно зберігаємо, зокрема тоді, ко-
ли в українській мові вживається непрефіксальне слово з тим 
самим коренем: іммігрáція (пор. мігрáція)» [8, с. 158]. Слова 
на зразок екссуддя, екссенатор не підлягають жодному з цих 
правил, оскільки перше стосується переважно питомих слів, 
друге – іншомовних. Ці слова є своєрідними гібридами, що 
виникли внаслідок поєднання іншомовного компонента екс- у 
першому випадку з питомою, у другому – із запозиченою ос-
новою. Написання таких слів без дефіса, унаслідок чого і ви-
ник збіг приголосних, суперечить загальній тенденції правопи-
су до зменшення кількості слів іншомовного походження з 
подвоєнням приголосних.  

Матеріал дослідження показав, що засоби масової інформації 
схвально сприйняли запровадження нового правила про напи-
сання загальних назв із екс- разом, про що свідчить велика кіль-
кість новотворів. Можна було б констатувати, що мовна практи-
ка позитивно відреагувала на нововведення. Однак із погляду 
структури української мови, її милозвучності слова на зразок 
ексчленкиня, ексміськголова, екстопменеджер є неприйнятни-
ми. Вимовити їх досить складно. Напевно мовознавці не могли 
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передбачити, що у випадку з екс- спрацює практичний підхід, 
а не чуття мови. Як наслідок, засоби масової інформації, які ма-
ють бути джерелом формування стандарту, творять і пропагу-
ють форми, які не відповідають закономірностям і особливостям 
української мови. Їм це дозволяє правопис. Очевидно, правило 
про написання загальних назв з екс- разом потребує перегляду. 
Тим більше, що в цього правила є винятки, які передбачають 
написання екс- з власними назвами й абревіатурами з дефісом: 
екс-Югославія, екс-НДР. [8, с. 49]. Повернення до попередньої 
норми уодноманітнить написання всіх слів з екс- і зменшить 
кількість винятків у правописі.  
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OF WORDS WITH A FOREIGN PART EX- 

 
The article on the material of online publications considers a new rule 

of Ukrainian spelling on writing words with the prefixoid ex-. The material 
of the research showed that the mass media welcomed the introduction of a 
new rule on writing common names with ex-, as evidenced by a large num-
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ber of innovations. Neologisms with the ex- component most often appear in 
the headlines of news items. Their number is constantly increasing. Obvi-
ously, the productivity of this type of word-formation comes from the need 
to save "newspaper space" in order to convey the content of the message as 
compactly and concisely as possible. The analysis of more than 100 units 
allowed us to conclude that many innovations do not correspond to the 
nature of the Ukrainian language, its melodiousness, the structure of pho-
nemic chains, the rules of composition, accentuation, etc. The absence of 
a hyphen in the new words, which used to be a kind of marker between the 
prefixoid and the root, leads to the unrecognizability of a word, misread-
ing and, consequently, unwanted homonymy (експрессекретар, експре-
саташе). Due to the spelling of common names with ex- without a hy-
phen, the number of words with the accumulation of consonants and their 
uncharacteristic for the Ukrainian language combination increased. This 
makes them difficult to pronounce. From the point of view of the structure 
of the Ukrainian language, its melodiousness words like ексчленкиня, 
ексміськголова, екстопменеджер are unacceptable. All this gives 
grounds to conclude that the rule of writing common names with ex- 
together needs to be revised. Moreover, there are exceptions to this rule, 
which envisage writing ex- with proper names and abbreviations with a 
hyphen. Returning to the old norm will uniformize the spelling of all 
words with ex- and reduce the number of exceptions in spelling.  

Keywords: spelling, language of mass media, language practice, 
prefixoid, neologism. 
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ПАРАДИГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 
На основі лексикографічних праць і текстових реалізацій зроблено 

спробу схарактеризувати парадигматичні зв'язки імені концепту 
ПЕРЕТВОРЕННЯ. Встановлено, що синонімічні до концептуальної оди-
ниці ПЕРЕТВОРЕННЯ лексеми об'єктивують феномен перетворення в 
українській мові, диференціюючи його вираження за набором концепту-
альних ознак, серед яких: конкретність / абстрактність, стихійність / 
цілеспрямованість, процесуальність і результативність, в тому числі 
різні виміри перетворень (зокрема, онтологічний, соціальний, індивідуа-
льний). Антонімічні відношення, що вербалізують феномен перетворен-
ня, формують групи антонімів в українській мові, що відповідають 
трьом типам опозиції: виражають градуальну якісну протилежність і 
протилежність скоординованих понять, протилежну спрямованість дії 
або ознаки, комплементарну протилежність. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, парадигматичні 
зв’язки, синонімія, антонімія, ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

 
Постановка проблеми. За останні роки в Україні активізу-

валися наукові дослідження, спрямовані на різноаспектний опис 
концептів в українській мові, лінгвокультурі (Н. Вдовиченко, 
Т. Вільчинська, Ж. Краснобаєва-Чорна, Т. Полиця, Т. Радзі- 
євська, М. Скаб, Г. Яворська). 

Феномен ПЕРЕТВОРЕННЯ широко вивчався в різних галузях 
сучасного гуманітарного знання, зокрема досліджувалися мово-
знавчі аспекти цього концептуального утворення (Т. Віль- 
чинська, Л. Дикарева, М. Кравченко, О. Москвичова, Н. Слухай, 
Н. Шумарова й ін.). Однак дотепер вивчення концептуалізації 
ПЕРЕТВОРЕННЯ проводилося переважно на матеріалі інших 
мов, тоді як об’єктивація концепту в українській мові не була 
предметом лінгвістичного дослідження. 
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У межах комплексної методики дослідження концепту 
ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові ми виконали такі завдан-
ня: 1) виявити семний склад ключового слова кон- 
цепту [3]; 2) проаналізувати етимологічні гнізда різного по-
ходження, що передають мотиваційні ознаки концепту 
ПЕРЕТВОРЕННЯ [1]; 3) виявити та проаналізувати аксіологічні 
ознаки концепту [2]; 4) проаналізувати засоби об’єктивації обра-
зних ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, схара-
ктеризувати метафору як механізм об’єктивації концепту [4]. 

Одним із ключових завдань комплексного дослідження кон-
цепту ПЕРЕТВОРЕННЯ та визначення специфіки його лінгваль-
ної репрезентації в українській мові є з’ясування парадигматич-
них зв’язків імені концепту. 

Матеріалом дослідження є словникові статті фундамента-
льних лексикографічних праць з української мови, а також тек-
стові фрагменти, що передають ситуації перетворення. Тексто-
ві фрагменти були виокремлені на основі суцільної вибірки з 
українських художніх творів XX–XXI ст. різних авторів. Осно-
вним ресурсом послугував Корпус текстів української мови 
(http://www.mova.info/corpus.aspx), створений співробітниками 
Інституту філології Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка (кафедра української мови та прикладної 
лінгвістики, лабораторія комп ՚ютерної лінгвістики). 

 

Викладення основного матеріалу дослідження. За компле-
ксною методикою дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 
українській мові встановлено парадигматичні (синонімічні й 
антонімічні відношення імені концепту) зв'язки. 

В електронному синонімічному ресурсі «Словники України» 
online» наводяться такі синоніми: «Перетворення (докорінна 
зміна), метаморфоза книжн.; трансформація (виду, форми, влас-
тивостей тощо)» (СУ). У «Практичному словнику синонімів 
української мови» С. Караванського репрезентовано такі сино-
німи до лексеми ПЕРЕТВОРЕННЯ: «обертання, трансформація, 
кн. метаморфоза, конверсія, п! ПЕРЕБУДОВА» (ССК, с. 284), 
а також ПЕРЕТВОРЮВАТИ «трансформувати, робити іншим; (на 
що) обертати/перевертати, перевтілювати/ у що, (на кого) пере-
кидати ким.; (на порох) перетирати, стирати; & перетворити; 
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п. ф. ПЕРЕТВОРЮВАТИСЯ, ОБЕРТАТИСЯ, трансформуватися, 
фр. перемінятися, перероджуватися, змінювати вигляд, ставати 
не тим» (ССК, с. 284). 

До концептуальної одиниці перетворення семантично близь-
кою є одиниця видозміна, що тлумачиться у першому значенні 
як ‘змінювання певних ознак, властивостей у чому-небудь’ 
(СУМ: 1, с. 391). Згідно з тлумаченням перетворення може бути 
як повним, так і неповним, частковим, таким, що передбачає 
динаміку однієї чи декількох ознак без абсолютної зміни. Зок-
рема, лексема метаморфоза2 передає значення ‘докорінна змі-
на, перетворення кого-, чого-небудь’ (СУМ: 4, с. 686). З іншого 
боку, метаморфоза1 (‘перетворення однієї форми чого-небудь в 
іншу; видозміна’ – (СУМ: 4, с. 686) є синонімом до лексичних 
одиниць формозміна (СУМ: 10, с. 623) і видозміна (СУМ: 1, 
с. 391). Зазначимо, що в цьому тлумаченні використано й ім’я 
поля – перетворення. У наступних 3-му й 4-му значеннях розрі-
зняються метаморфоза в рослин – це ‘зміна форми та структу-
ри органів у процесі історичного розвитку внаслідок їхнього 
пристосування до виконання тих чи інших функцій’ (СУМ: 4, 
с. 686), тобто цей тип перетворення не позначений швидкістю, 
раптовістю, несподіваністю, а передбачає повільний еволюцій-
ний філогенетичний перебіг; а метаморфоза у тварин ‒‘глибоке 
перетворення організму в процесі його індивідуального розвит-
ку; виявляється в різкій зміні будови й способу життя’ (СУМ: 4, 
с. 686), що вимагає також певної динаміки структури і функцій 
організму у процесі онтогенезу, між тим ідеться про «глибину» 
і «різкість» такого перетворення. 

До семантики лексеми перетворення близьким є значення 
лексеми перевтілення ‘дія і стан за знач. перевтілити і перевті-
литися’ (СУМ: 6, с. 147), а перевтілювати, перевтілити ‘нада-
вати кому-, чому-небудь нового вигляду, образу; перетворювати 
когось, щось на кого-небудь іншого, що-небудь інше’ (СУМ: 6, 
с. 147). У такому тлумаченні спостерігаємо важливу концептуа-
льну ознаку ПЕРЕТВОРЕННЯ – результативність як повне набут-
тя нового вигляду чи образу. 

У цьому разі актуалізується значення синонімічного до ана-
лізованої лексеми значення обертання ‘дія за значенням оберта-
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ти і обертатися’ (СУМ: 5, с. 490), відповідно, обертати, обер-
нути ‘7. у (на) що. Переводити з одного стану, виду і т. ін. в ін-
ший; перетворювати… // За міфологічними уявленнями – чара-
ми, чаклуванням перетворювати одну істоту на іншу або істоту 
в який-небудь предмет; перевтілювати’ (СУМ: 5, с. 491) та обе-
ртатися, обернутися ‘6. Переходити з одного стану в інший; 
перетворюватися… // За міфологічними уявленнями – чарами, 
чаклуванням перетворюватися на іншу істоту або предмет; пе-
ревтілюватися’ (СУМ, 5, с. 493). 

‘Дія і стан за значенням перероджуватися, переродитися’ 
(СУМ: 6, с. 269) позначається лексемою переродження як ‘зміна 
кого-, що-небудь до невпізнанності, надаючи нових якостей, 
нового вигляду і т. ін.’ (СУМ: 6, с. 269). Лексема синонімічна до 
перевтілення й також передбачає завершеність перетворення до 
повного набуття системи нових властивостей і невпізнанності. 
Виходячи з 2-ої, ідеологічної семи, переродження може розгля-
датися й за оцінною шкалою, може бути не лише позитивним, 
а й негативним: як ‘ідейно-політичний занепад’ (СУМ: 6, с. 269). 

Лексема трансформація ‘книжн. зміна, перетворення виду, 
форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь’ (СУМ: 10, 
с. 233) позначає більш загальний феномен, проте тлумачення 
здійснюється за допомогою синонімічних лексем зміна та пере-
творення, а також перевтілення як ‘сценічний прийом, який 
полягає у швидкому перевтіленні артиста (зміна зовнішності, 
голосу, манер поведінки тощо’ (СУМ: 10, с. 233) зі спеціальною 
позначкою ‘у театральному, цирковому та естрадному мисте- 
цтві’ (СУМ: 10, с. 233). 

До семантичного простору поля ‘перетворення’ належить 
і лексема потрясіння – у 2-му значенні ‘підрив основ, доко-
рінні зміни чого-небудь’ (СУМ: 7, с. 430), а емоційна сема є 
виявом оцінної ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ – ‘сильна 
схвильованість, глибоке зворушення, тяжкі переживання’ 
(СУМ: 7, с. 430). 

Концептуальні ознаки ПЕРЕТВОРЕННЯ також розкриваються 
в лексемах модифікація ‘1. Видозміна предмета або явища, що 
характеризується появою у нього нових ознак, властивостей 
при збереженні сутності’ (СУМ: 4, с. 777) і модифікування 
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(СУМ: 4, с. 777) на позначення дії за значенням модифікувати 
‘Піддавати модифікації (у 1 знач.); видозмінювати’ (СУМ: 4, 
с. 777); у лексемах переробка ‘1. Дія за значенням переробляти, 
перероблювати, переробити, дія і стан за значенням перероб-
лятися, перероблюватися, переробитися’ (СУМ: 6, с. 267) 
і перероблення ‘дія за значенням переробляти, перероблювати, 
дія і стан за значенням перероблятися, перероблюватися’ 
(СУМ: 6, с. 268), у яких може виявлятися концептуальна ознака 
результативності перетворення; сюди ж слід додати й лексему 
переінакшення в такому ж значенні (СУМ: 6, с. 185).  

Лексема еволюція у значенні ‘процес зміни, розвитку кого-, 
чого-небудь’ (СУМ: 2, с. 453) передбачає такі концептуальні 
ознаки, як динаміка процесу перетворення з темпоральною ха-
рактеристикою тривалості, а інколи виступає й найважливішим 
чинником самого перетворення як такого: «Еволюція підготов-
ляє революцію і створює для неї ґрунт» (СУМ: 2, с. 453). 

Своєрідним протиставленням до лексеми еволюція є лексема 
переворот для об’єктивації значення ‘2. різка зміна, злам в роз-
витку, ході чого-небудь, в існуючому порядку речей, у чиємусь 
житті і т. ін.’ (СУМ: 6, с. 146) за концептуальною ознакою ‘мо-
ментальність’, ‘висока швидкість перебігу процесу’. В ідеологі-
чному значенні переворот ‘насильственна зміна правлячої гру-
пи, партії’ (СУМ: 6, с. 146) може протиставлятися революції 
‘докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до 
ліквідації віджилого суспільного ладу і утвердження нового, 
прогресивного’ (СУМ: 8, с. 475) як негативне – позитивному. 
Водночас у широкому значенні лексеми революція розуміється 
як ‘переворот у якій-небудь галузі, що призводить до доко-
рінного перетворення, удосконалення чого-небудь’ (СУМ: 8, 
с. 475). Семантично близькою до перетворення виявляється ле-
ксема перебудова ‘дія за значенням перебудувати, перебудову-
вати і перебудуватися, перебудовуватися’ (СУМ: 6, с. 131), 
відповідно, перебудовувати, перебудувати ‘2. перен. Перероб-
ляти, вносячи зміни в систему чого-небудь, порядок слідування 
чогось, замінюючи його іншим і т. ін.’ (СУМ: 6, с. 131). 

Умовне віднесення до кола лексем, що так чи інакше 
пов’язані з ідеєю перетворення, одиниці інверсія пов’язане із 
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його первинним латинським значенням ‘перестановка’, що не 
передає будь-яких термінологічних нюансів: перестановка 
‘1. рідко. Дія за значенням перестановляти, перестанови-
ти’ (СУМ: 6, с. 285), тоді як інверсія ‘зміна звичайного порядку 
слів у реченні для виділення смислової значущості тих чи інших 
його членів або для надання фразі особливого стилістичного 
забарвлення’ (СУМ: 4, с. 24). Саме виходячи зі значення цієї 
лексеми, можна розглядати одну з концептуальних ознак ‘пере-
творення як перестановка’: Це були видатні вчені й досвідчені 
адміністратори, кожен з яких краще впорався б з директорст-
вом, аніж Павло Дудник, але така перестановка тільки зашко-
дила б і їм самим, та й інститутові (М. Дашкієв). 

У лексемах коректив ‘часткова зміна або виправлення чого-
небудь; поправка’ (СУМ: 4, с. 287), виправлення «дія за значен-
ням виправити 1, 2’ (СУМ: 1, с. 459), де виправляти, випра-
вити ‘2. Усуваючи хиби, вади, помилки, робити правильним, 
таким, який відповідає певним вимогам’ (СУМ: 1, с. 459), зру-
шення ‘2. Помітна зміна в чому-небудь у кращий бік; поміт-
ний рух уперед, успіх’ (СУМ: 3, с. 719) визначається повно-
та/неповнота і результативність процесу перетворення, а також 
надаються оцінні відтінки значення: виправляти, виправити ‘2. 
// змінювати на краще, робити кращим’ і ‘3. Позбавляючи вад, 
перевиховуючи, робити кращим’ (СУМ: 1, с. 459), зрушувати, 
зрушити ‘2. …справу зрушити [з місця (з мертвої точки)] ‒ 
почати діяти, робити що-небудь для здійснення якоїсь справи’ 
(СУМ: 3, с. 719). «Фразеологічний словник української мови» 
розмежовує фразеологічні одиниці зрушити з місця ‘1. Вплину-
ти на що-небудь для здійснення якоїсь справи… 2. Спонукати, 
заохотити кого-небудь до якихось дій’ (ФСУМ: 1, с. 346) 
і зрушити (рушити) з мертвої точки ‘почати розглядатися, 
розв’язуватися, виконуватися’ (ФСУМ: 1, с. 347). 

Окремі аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ можна 
спостерігати в антонімічних парах ускладнення (з позитивними 
семантичними компонентами ‘різноманітність’, ‘насиченість’ 
і відповідними негативними ‘додаткові труднощі’, ‘обтяжли-
вість’ (СУМ: 10, с. 489) – спрощення (у позитиві – ‘полегшення’, 
‘доступність’, ‘відсутність зайвого’, у негативі ж – ‘відсутність 
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глибини’, ‘примітивність’ (СУМ: 9, с. 608), а також у протиста-
вленнях поліпшення (СУМ: 7, с. 77) і погіршення (СУМ: 6, 
с. 708), де поліпшувати, поліпшити ‘робити кращим, доскона-
лішим якістю, властивістю і т. ін.’ (СУМ: 7, с. 77) – погіршува-
ти, погіршити ‘робити що-небудь гіршим за якостями, власти-
востями, ознаками; змінювати на гірше’ (СУМ: 6, с. 708). Оцінка 
наявна і в лексемі викривлення ‘1. дія за значенням викривити і 
стан за знач. викривитися’ (СУМ: 1, с. 415), а викривляти, ви-
кривити ‘2. перен. перекручувати, спотворювати, показувати у 
неправильному вигляді’ (СУМ: 1, с. 415). 

Вивчення функціонування цих лексем-синонімів у текстово-
му середовищі виявляє їхню здатність: 

1) передавати конкретність/абстрактність перетворення в 
текстових реалізаціях: конверсія – переробка: Миски у неї по-
лив’яні, ложки й товкачики дерев'яні, дивно те все виглядає 
серед наших міських начинь ‒ іспанської каструлі, яку ми звемо 
«хабанерою», і чайника зі свистком, на такі перейшов колись 
військовий завод по конверсії (Л. Костенко); Я не стверджую, 
що цей матеріальний світ, у якому нам випало кублитися, 
лише ілюзія, але знаю, бо вірю, що є інші світи, у які ми і поли-
немо, залишивши на переробку невтомній природі смертні 
тіла свої (В. Дрозд); 

2) характеризувати стихійність або цілеспрямованість пере-
творення як такого: корозія, мутація: Як на дерево ‒ шашіль, на 
метал – корозія, на пшеницю – кукіль, може, так насупроти 
майстра мусить бути і свій браконьєр? (О. Гончар); 

3) позначати подібні явища соціального порядку: перево-
рот, революція, перебудова, пертурбація: Незважаючи на 
свою молодість, він ще до революції був своєрідним божком 
для молоді, а для старших – незаперечним авторитетом 
(І. Багряний); Сусіда здивовано усміхався: «Ось які твореники 
творить з вами, Григоровичу, перебудова!» (В. Дрозд), а також 
відкриття в певній галузі: Ми радо пішли до Шляхтича, нам 
уже мріялися великі відкриття, потрясіння, переворот у про-
катній справі, лаври і розкоші слави (П. Загребельний) чи різкі 
зміни в житті людини: Надто багато пертурбацій в моєму, не 
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такому вже довгому, житті і надто довго чекав я на зустріч 
з вами (Ю. Дольд-Михайлик); 

4) виражати процесуальність (коректив(а) у значенні ‘ви-
правлення’, ‘реформування’, ‘розвиток’): Тепер до імператоро-
вого подарунка внесено корективу ‒ на мурах по всіх чотирьох 
кутах збудовано високі вартові вежі, а на вікна накладено су-
цільні залізні щити (І. Багряний); 

5) виражати результативність (метаморфоза, мутація, 
трансформація, реформа): Це зробило зовсім не оте обдаро-
вання «водошукача», на яке дівчина покладала стільки надій, 
а дивна трансформація всієї Людоччиної психіки (М. Дашкієв). 

Вивчення антонімічних відношень ключового вербалізатора 
концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ спирається на усталені методи аналі-
зу семантичної структури слова і відношень слів у лексичній 
системі, а саме: «Антонімічними можуть бути визнані слова, що 
протиставляються за найбільш загальною та істотною для їхньо-
го значення семантичною ознакою, причому перебувають на 
крайніх точках відповідної лексико-семантичної парадигми» 
[8, c. 131]. Близьким до традиційного (хоч за іншою терміноло-
гією) є визначення: «Два чи більше лексико-семантичних варіа-
нтів є антонімами, якщо у них різні знаки (лексеми) і протилеж-
ні значення (семеми)» [6, c. 247], у якому антонімія визначається 
як відношення крайнього заперечення між двома лексичними 
одиницями, які розрізняються однією дистинкцією – протилеж-
ними семами [6, c. 246]. Узагальнивши різні наукові погляди, 
Л. О. Новиков розробив найбільш повну класифікацію антоні-
мів, яка застосовується в дослідженні. 

За цим підходом, виділяються три ознаки, за якими анто-
німічні слова вступають у відношення опозиції: 1) граду- 
альність/неградуальність ознаки; 2) спрямованість/неспрямо- 
ваність дії чи ознаки; 3) відповідність одному явищу чи про-
цесу (тобто одному денотату) / відповідність різним денота-
там [5, c. 195–243]. Нами встановлено, що визначені групи, 
які передають антонімічні відношення ключового вербалі- 
затора концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, відповідають трьом ти-
пам опозиції: 
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1) антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність 
і протилежність скоординованих понять. Це ті слова, які пере-
бувають на крайніх точках шкали, що виражає різний ступінь 
певного явища: поліпшення/погіршення: Призначила йому для 
поліпшення сну екстракт валеріани (extractі valenanae) у таб-
летках, жовті пігулки за сім копійок у пляшечці, заткнуті ва-
тою (О. Гончар); Бравурні запевнення лікарів про те, що все йде 
до кращого, вже наступного дня поступилися місцем непри-
ховано панічним заявам про раптове погіршення ситуації 
(Ю. Андрухович);  

2) антоніми, які означають протилежну спрямованість дії або 
ознаки: спрощення/ускладнення, для пор.: спрощувати – усклад-
нювати (САУМ, с. 314): Таке спрощення космогенезу нічого не 
пояснює, зупиняє пошуки (О. Бердник); Основне доведено: є ма-
теріал, який зрощується з живою тканиною, ускладнень не 
спостерігалось (Л. Копань). 

3) антоніми, що відтворюють комплементарну протилеж-
ність, тобто протилежність понять, які доповнюють одне одно-
го: революція / еволюція: Та психодинаміка неминуче веде до 
сублімації, до утончення, до олюднення світу ‒ через революції 
й повстання духу (О. Бердник); Певно, й справді цей вірус був 
одним з тих вірусів, які в процесі еволюції настільки спростили 
структуру, що могли існувати тільки при особливих умовах 
(М. Дашкієв). Разом із тим «Словник антонімів української 
мови» фіксує антонімічну пару: революція – контрреволюція 
(САУМ, с. 289). 

Оскільки концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ має певну кількість по-
няттєвих ознак [3], то максимально повною може бути ієрархія 
саме за багатьма ознаками, наприклад: поняття мутація «зміна 
спадкових ознак і властивостей організму» (СУМ: 4, с. 832) мо-
же розкриватися в біології в класифікаціях за швидкістю пере-
творення (раптова мутація – звичайна мутація); за можливістю 
спадковості (генеративна мутація – соматична мутація); за 
способом спадковості (статева мутація – безстатева мута-
ція); за шкідливістю (сприятливі мутації – несприятливі мута-
ції – нейтральні мутації); за функціональним ефектом (мутації 
втрати функцій – мутації набуття функцій – домінантні не-
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гативні мутації); за чинниками їх набуття (спонтанні мутації – 
вимушені мутації). 

За логіко-поняттєвим критерієм [7] розрізняються такі типи 
упорядкування поняттєвих ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ за-
лежно від напряму «подорожі за кластерами»: 

1) суперординація (від ієрархічно вищого поняття) і субор-
динація (від ієрархічно нижчого поняття): перетворення ↔ ме-
таморфоза ↔ метемпсихоз; 

2) координація (між поняттями, які одночасно й безпосеред-
ньо приписуються загальному суперординативному поняттю) та 
діагональні відношення (між протилежними субординативними 
поняттями): перетворення ↔ еволюція / революція; видозміна ↔ 
перестановка / заміна / усічення / додавання. 

Явище спеціалізації потребує окремого детального дослі-
дження, що, зокрема, пов’язано з вивченням наукової картини 
світу та зумовленою цим специфікою об’єктивації концепту 
ПЕРЕТВОРЕННЯ засобами української мови. 

 

Висновки. На основі лексикографічних праць і текстових 
реалізацій встановлено та схарактеризовано парадигматичні 
зв’язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Синонімічні до кон-
цептуальної одиниці ПЕРЕТВОРЕННЯ лексеми об’єктивують 
феномен перетворення в українській мові, диференціюючи 
його вираження за набором концептуальних ознак, серед яких: 
конкретність/абстрактність, стихійність/цілеспрямованість, про-
цесуальність і результативність, зокрема різні виміри перетво-
рень (зокрема, онтологічний, соціальний, індивідуальний). Ан-
тонімічні відношення, що вербалізують феномен перетворення, 
формують групи антонімів в українській мові, що відповідають 
трьом типам опозиції: виражають градуальну якісну протилеж-
ність і протилежність скоординованих понять, протилежну 
спрямованість дії або ознаки, комплементарну протилежність. 

Парадигматичні зв’язки імені концепту, як і синтагмати- 
чні зв’язки, формують навколоядрову зону поля концепту 
ПЕРЕТВОРЕННЯ. Розміщення в цій частині поля відбувається в 
напрямку руху від ядра до периферії, за яким ієрархізуються 
синоніми (ідеографічні, стилістичні, контекстуальні) до слова-
імені концепту й антоніми. 
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PARADIGMATIC RELATIONS 
OF THE CONCEPTUAL UNIT TRANSFORMATION 

 
In the article the paradigmatic relations of the name of the 

TRANSFORMATION concept are defined and characterized on the basis of 
lexicographic works and text realizations. Synonymous with the conceptual 
unit of TRANSFORMATION lexemes objectify the phenomenon of transfor-
mation in the Ukrainian language, differentiating its expression by a set of 
conceptual features, such as: specificity / abstractness, spontaneity / pur-
posefulness, procedurality and effectiveness, including various dimensions 
of transformations (in particular, ontological, social, individual). 

Antonymous relations that verbalize the phenomenon of transforma-
tion form groups of antonyms in the Ukrainian language, corresponding 
to three types of opposition: express the gradual qualitative opposite 
and the opposite of coordinated concepts, the opposite direction of 
action or feature, complementary opposite, i.e. the opposite of concepts 
that complement each other. Since the TRANSFORMATION concept has 
a certain number of conceptual features, the hierarchy can be as com-
plete as possible on many features. 

According to the logical-conceptual criterion, the following types of or-
dering the conceptual features of the TRANSFORMATION concept are 
distinguished: 1) superordination (from a hierarchically higher notion) and 
subordination (from a hierarchically lower notion): transformation ↔ 
metamorphosis ↔ metempsychosis; 2) coordination (between notions that 
are simultaneously and directly attributed to the general superordinative 
notion) and diagonal relations (between opposite subordinate notions): 
transformation ↔ evolution / revolution; modification ↔ permutation 
/ replacement / truncation / addition. 

The paradigmatic relations of the concept name, as well as the syn-
tagmatic relations, form the perinuclear zone of the TRANSFORMATION 
concept field. Placement in this part of the field occurs in the direction 
of movement from the core to the periphery, which hierarchizes 
synonyms (ideographic, stylistic, contextual) to the word-name of the con-
cept and antonyms. 

Keywords: cognitive linguistics, concept, paradigmatic relations, synon-
ymy, antonymy, TRANSFORMATION. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІРА 

В РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЙОСИФА СЛІПОГО 
 

Досліджено концепт ВІРА, що має особливе місце та функціональне 
навантаження у світоглядній парадигмі Йосифа Сліпого. З’ясовано 
складники й текстотвірні засоби концепту, які репрезентуються вірою 
в Христа, вічного Бога, Божу волю, Боже провидіння, Божу поміч, 
Літургію, Церкву, єдність, Україну, силу молитви, любов, науку, свята. 
Ціннісні засади автора визначили вербалізацію концепту як потужний 
творчий імпульс у розвитку українського релігійного дискурсу. 

Ключові слова: концепт ВІРА, релігійний дискурс, Йосиф Сліпий, 
цінності, константи. 

 
За останні роки в мовознавстві посилився інтерес до сфери 

релігії й комунікації в її межах, а вивчення релігійного дискурсу 
набуває неабиякої популярності. Це сприяє осмисленню релі-
гійної картини світу та розкриттю концепту як репрезентанта 
цінностей, уявлень, відчуттів й асоціацій. 

Основою роботи є вербалізація концепту ВІРА в релігій-
ному дискурсі українського церковного і громадського діяча, 
Предстоятеля Греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. 
Раніше його творчий доробок був заборонений, а питання 
релігійної ментальності перебувало на периферії через ідео-
логічні міркування. 

Джерельною базою дослідження є тексти наукової та пас-
тирської спадщини Патріарха, оскільки доцільною є репрезе-
нтація концепту ВІРА в дискурсі заповіту, послань і промов. 
Доробок Йосифа Сліпого надзвичайно розмаїтий, тож був 
предметом вивчення мовознавців і теологів (Т. Грушева, 
І. Дацько, І. Хома), проте питання дискурсивного й лінгвоко-
нцептуального аналізу залишається неопрацьованим. Релігія 
та її зв’язок із мовою сприяє науковому зацікавленню бага-
тьох дослідників. Наприклад, монографія Н. Піддубної [3] 
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репрезентує українську теолінгвістику та релігійну картину 
світу крізь аналіз дискурсивної практики ХІХ ст. Релігійно-
філософський дискурс проповідницької творчості Йосифа 
Сліпого досліджувала О. Петришина [1].  
Метою роботи є дослідження вербалізації концепту ВІРА в 

релігійному дискурсі патріарха, який є базовим для мовної кар-
тини світу українців, своєрідною константою, універсальною 
категорією й фундаментом національної свідомості. Адже віра 
відображає внутрішній стан людини й за своєю суттю є духов-
ним і водночас унікальним концептом [4, с. 83]. Реалізація по-
ставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: виявити 
текстотвірні засоби вираження концепту ВІРА, на основі дослі-
джень мовних особливостей простежити світоглядні засади та 
проаналізувати вербалізовану свідомість автора. 

Дискурсивні виміри концепту визначили методику дослі-
дження, зокрема релігійну ідентифікацію концепту ВІРА в конк-
ретних текстових реалізаціях. Метод концептуального аналізу 
застосовувався для формування цілісного й глибокого уявлення 
про досліджуваний концепт. Аналітичне й інтуїтивне розуміння 
спадщини Патріарха забезпечив герменевтичний метод. 

Концепт ВІРА розглядаємо з двох аспектів, які у християнст-
ві є однаково необхідними: розуміння віри, яка полягає в довірі 
та вірі в когось чи щось через визнання істинності та цінності 
(віра у Святу Трійцю, у церкву). До прикладу, «можна вірити 
в існування Бога, Його добра й правди, але й вірити Йому само-
му – довіряти Його слову, сподіватися на Його обіцянки» 
[2, с. 25]. У релігійній спадщині Йосифа Сліпого представлено 
два зазначені аспекти: патріарх проявляє довіру і вірить у Хрис-
та, вічного Бога, Божу волю, Боже провидіння, Божу поміч, 
Літургію, Церкву, єдність, Україну, силу молитви, любов, науку, 
свята. А тому віра виступає транслятором життєвих істин і ви-
значає пізнавальні смисли автора.  

Репрезентація концепту здійснюється у взаємодії з іншими 
поняттями, близькими за ціннісною структурою, які, зазвичай, 
належать до одного семантичного поля. Наприклад, концепт 
ВІРА має спільні ознаки з іншими цінностями, такими як лю-
бов’ю, надією: «Щоб Ваша віра була непохитна, щоб Ваша лю-
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бов не згоряла, щоб Ваша надія просвітлювала шлях у недалеке 
майбутнє…» (1, с. 37). Доречно згадати послання святого апос-
тола Павла до коринтян: «Нині діють оці три: віра, надія, лю-
бов», – три основні християнські чесноти, що об’єднується з 
іншими чеснотами і виступають елементом свідомості Йосифа 
Сліпого. Тому концепт ВІРА в мовотворчості Патріарха має 
особливе місце й дає уявлення про релігійний світогляд автора. 
Тож детальніше зупинимося на периферійному полі лексеми 
ВІРА, яке виявляє допоміжні ознаки ядра й дозволяє проникнути 
в сутність аналізованого концепту. 

 

Віра в Христа: 
Ключове розуміння концепту ВІРИ у Христа найкраще 

ілюструє приклад, який наголошує на Христі як основі буття 
християнина: «Христос бо єдиний Визволитель, Він – єдина 
Путь, єдина Істина, єдине Життя. Він є суттю людського 
життя, Він є основою людської гідности… Єдине наше Сві-
тло – Христос!» (2, с. 149). У цьому висловленні Патріарх 
вдається до повтору прикметника єдиний, що є експліцитним 
вираженням змісту, який акумулює духовні смисли. Автор 
виявляє особливий пієтет до Христа, використовуючи широку 
палітру контекстуальних синонімів. 

Віра у Христа означає віру в життя вічне: «Христос приніс 
цілому людству науку-свідчення про Отця, у Христі ми побачи-
ли Отця-Бога, Його славу, ми побачили, якими ми, люди, повинні 
бути за нашою гідністю і досконалістю…» (1, с. 18–19). У цьо-
му прикладі простежуємо функціонування займенника ми: «ми 
побачили, якими ми, люди, повинні бути», такий прийом свід-
чить про приналежність до однієї віри, до однієї спільноти. 
Йосиф Сліпий не виокремлює себе і створює єдність між реци-
пієнтами, а комунікативне повідомлення набуває більшої пе-
реконливості. Христос постає джерелом усього буття. Крім 
того, патріарх наголошує на іпостасі Отця-Бога й визнанні 
Христа як Сина Божого, що у християнстві має досить склад-
ну природу розуміння.  

Віра у Христа постає точкою опори: «А ця гонитва опановує 
наше життя тепер більше, ніж коли-небудь перше, вмотує 
людину в клопоти і ненаситність, в пусті спори, в яких вона 
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хоч-не-хоч мусить оглянутися за точкою опору і стриму, а які 
може знайти тільки в Христі» (2, с. 171–172). Це висловлення 
адресати можуть інтерпретувати як алюзію на Євангеліє від Іва-
на «Я є дорога, правда і життя», на що вказує підтекстова ін-
формація. Патріарх неодноразово наголошував, що все, чого так 
прагне людська душа, є несуттєвим і не наситить її, бо ж «яка 
користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну 
душу?» (2, с. 171–172). Тобто у Христі можна віднайти опору 
і зберегти чистоту душі. 

Христос у релігійній картині світу патріарха виступає миро-
творцем: «Уся наша надія на Христа – миротворця, що поста-
вив своїм завданням утвердити мир на землі…» (6, с. 319). 
Одним із засобів переконання є використання присвійного за-
йменника наш: Йосиф Сліпий розмиває межі між позицією про-
повідника та вірян. Варто зазначити, що Христос у мовній кар-
тині світу українців завжди виступав досконалістю з найвищими 
чеснотами. Згідно з проповідницькою практикою ініціатор релі-
гійної комунікації формує образ Бога. Це засвідчує такий кон-
текст: «Христос радо йде кожному каянникові назустріч, Він 
же – Бог покаяння» (6, с. 322–323). 

 

Віра у вічного Бога: 
Патріарх описує Бога як найсправедливішого і наймилосерд-

нішого, який співвідноситься з вічністю: «Бог – то вічне Буття, 
Бог – то вічна Мудрість» (1, с. 109). Автор зазначає: «Бог ство-
рив людину і родину, Він є Творець також роду, племини і нації» 
(3, с. 55). Важливо, що дієслівне вираження «бути» в різних ча-
сових формах вказує на безкінечність і вічність: «…пам’ятаймо, 
що є, був і буде Бог із нами!» (7, с. 158). Підкреслює це і такий 
приклад: «Та інакше з Богом. Нема того, хто б Його створив. 
Бог є! Його не усунеш! Його не заперечиш» (1, с. 49–51). Катего-
рія заперечення, а також прикметники «вічний» і «предвічний» 
вказують на споконвічне існування Бога. 

Йосиф Сліпий неодноразово наголошував, що Бог є любов’ю, 
великою силою, яка сприятиме перемозі: «Бог є любов і хоче, 
щоб ми любов’ю перемагали зло і ненависть» (7, с. 150); «А при 
тім пам’ятайте одне: з Богом все подолаєте і переможете!» 
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(1, с. 89). Цілісність віри виражається у твердому переконанні, 
що Господь благословить добрі наміри народу й «покермує на 
благо справами нашої батьківщини, бо Бог є не Богом незгоди, 
а мира» (7, с. 84–85). 

 

Віра в Божу волю:  
Важливою місією Йосифа Сліпого є вияв віри через можли-

вість сповнити волю Отця: «Нічого більше я не хочу, нічого ін-
шого я не бажаю, нічого іншого я не шукаю, як тільки сповнити 
святу волю небесного Отця. А вона для мене виявляється у хвалі 
Божій та у Вашому добрі і спасенні» (7, с. 66–67). Займенник 
нічого актуалізує внутрішньореченнєве заперечення, яким 
Йосиф Сліпий виражає свою комунікативну інтенцію. На тлі 
заперечення виокремлюється намір мовця «сповнити святу во-
лю небесного Отця». У світогляді патріарха Божа воля є не-
від’ємною частиною справжньої віри. 

Цілковита довіра Богові набуває особливої актуальності й у 
такому прикладі: «Але сталося. Видно, що так Бог хотів – не-
хай буде воля Твоя» (7, с. 66–67). Вказівка на владу Бога над лю-
диною спостерігається в зазначеній синтаксичній конструкції: 
«Видно, що так Бог хотів». Патріарх дотримується істини, що 
все вже є визначено, тож варто прийняти волю Господню, яка 
співвідноситься зі служінням. 

 

Віра в Боже провидіння: 
У покликанні служити Христові автор бачить присутність 

Бога. «…в духовному стані виразно бачу Божу руку. Відчувши 
в ньому Господній голос і підтримуваний Господньою десни-
цею, радів я» (3, с. 37). Йосиф Сліпий очікує, що церковно-
слов’янське «десниця» буде зрозумілим аудиторії, адже часто 
вживається в проповідях і створює піднесене звучання. Відо-
мо, що в текстах церковного штибу це слово співвідноситься 
з Божою волею. У такій лексичній формі транслюються духо-
вні істини – потрібно навчитися слухати голос Господа, щоб 
відчути Його підтримку. Інверсійна конструкція «радів я» 
звертає увагу на внутрішній стан патріарха, оскільки учасник 
релігійної комунікації досить часто надає висловлюванням 
експресивну функцію. 
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Боже провидіння оцінюється автором як всемогутня діяль-
ність: «Все це спліталося в дивну мозаїку, яку створило Боже 
Провидіння в ній і моїм – «Нехай буде воля Твоя!» (7, с. 162). 
Бог скеровує людину на правильний шлях, якщо Йому дові-
ритися. Важливо, що патріарх акцентує на оцінних характе-
ристиках: «Та милосердному і всемогутньому Божому Про-
видінню сподобилося інакше!» (3, с. 43). Ілюструє це також і 
такий приклад: «Усі вони були тільки орудниками незбагнен-
ного Божого Промислу!» (3, с. 44). Йосиф Сліпий використо-
вує висхідну інтонацію, зумовлену емоційним станом. 

 

Віра в Божу поміч: 
Віра в сакральне є особливо значущою для людського бут-

тя. Саме від сакрального людина очікує допомоги, оскільки 
ця сила перевищує людські можливості: «Одне було певне: 
без Божої помочі ця небезпечна подорож і боротьба із смер-
тоносними хвилями не вдасться» (1, с. 89). Йосиф Сліпий 
оцінює власну екзистенцію, порівнюючи з подорожжю. 
У цьому випадку віра сформувала глибокі переживання авто-
ра. Підготувати душу до спасіння можливо, якщо опиратися 
на Бога: «Одночасно Христове Воскресення дає нам запоруку 
нашого повстання із мертвих при кінці світу, а тепер – 
Божої помочі в туземному житті» (1, с. 55). Йосиф Сліпий 
використовує дейктичну категорію, вказуючи на простір і 
час: Бог буде з нами не лише наприкінці світу, а й тепер 
«у туземному житті». 

Модель побожного життя реалізується через віру в те, що 
Бог завжди допоможе: «Були це болючі, часто трагічні кончи-
ни, в яких також помагав сам Бог, щоб рятувати своїх дітей, 
щоб боронити правду, свободу і справедливість» (7, с. 160). 
Практична діяльність патріарха спрямована на духовне вдос-
коналення, яке супроводжувалося тернистою дорогою.  

Втілення концепту ВІРА простежуємо і в такому прикладі:  
«Треба було сказати із кріпкою вірою: «Нехай буде воля Твоя!» 
і «Господи, поможи і виведи із тієї небезпеки» (1, с. 89). Отже, 
віра – це також і впевненістьу здійсненні того, що очікуєш. 
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Віра в Літургію: 
Йосиф Сліпий наголошує, що літургія завжди стоятиме в 

осередку християнського життя, оскільки повторює хресну 
жертву Христа. Метафорично означує літургію великим ду-
ховним скарбом, через яку відбувається «у Христі «зновуро-
дження» (1, с. 76). 

Літургія сприяє глибшому спілкуванню з Богом: «Головна 
вартість церковного життя – це Літургія. Вона збирає грома-
ду біля Христа й творить із неї могутній і реальний чинник у 
житті Церкви й народу» (1, с. 6–7). Так, очевидно, концепт віри 
зосереджується в серці людини й ґрунтується на її визнанні на-
родом через літургію: «Тому спішімо завжди з чистим серцем 
на заклик нашої літургії: «Зі страхом Божим і вірою присту-
піть»» (1, с. 36–37), крізь призму якої розкривається мовна сві-
домість автора, актуалізуються небайдужі питання єдності та 
свідомості українців. 

 

Віра в Церкву: 
Частотність функціонування аналізованого концепту ВІРА, 

що уособлюється вірою в церкву створює особливий колорит 
думки, піднесеності душі. Порівняймо: «Збережіть у Ваших 
душах чисте непорочне ім’я своєї святої Церкви!» (3, с. 37). 
Емоційний вигук виражається окличним реченням й підкрес-
лює інтенційність повідомлення наказовим способом дієслова 
«збережіть». 

Інше висловлення акцентує на тому, що християнин – це теж 
важлива частина у структурі церкви: «Дорогі діти України. По-
ки час, гляньте тверезо на дійсність і послухайте наш голос – 
голос Церкви» (1, с. 27). Словосполучення «наш голос» має на 
меті пробудити активність й громадську діяльність парафіян, 
яких Патріарх називає дорогими дітьми. Таким чином, відно-
сить їх до категорії «свій». 

Церква є святим місцем християнської віри. Саме в Церкві 
присутній Господь, із яким відбувається живе спілкування: 
«Біля церкви буде завжди гуртуватися громада, бо сила на-
шої Літургії – велика. Вона – мов те євшан-зілля привертає 
надприродне життя в тих, що його занедбали» (7, с. 84–85). 
Звичайно, церква розуміється в релігійному дискурсі не як 
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архітектурна споруда, а як простір духовності. У цьому випа-
дку патріарх закладає ідею спасіння, порівнюючи літургію з 
євшан-зіллям, що повертає людей до духовності. Автор під-
креслює важливість католицької церкви: «Ми глибоко віримо і 
сильно переконані, що колись, може і не так уже далеко в 
майбутньому, прийде до того, що нез’єдинені прилучаться до 
Католицької Церкви» (6, с. 513–514). Такий приклад може 
ілюструвати також національну ідею, яка виражається у від-
повідальності за навернення людей. 

Так, можна стверджувати, що духовну сутність і глибоку віру 
Йосифа Сліпого втілює церква, що водночас є концентрованим 
виявом концептуальних засад.  

 

Віра у єдність: 
Така віра втілює ідею одностайності між християнами та віру 

в одного Бога. Йосиф Сліпий у молитвах просив духа єдності, 
адже «Брак почуття і розуміння єдности в основних питаннях 
життя Церкви і народу – це наше нещастя, це наш споконвіч-
ний гріх!» (3). Автор наголошує, що між людьми настане єд-
ність, якщо духовне добро і спасення душ будуть пріоритетними 
завданнями: «і тоді буде між нами єдність, найперше на церко-
вному полі, а опісля – на національному й державному!» 
(11 с. 61–62). У Пасхальній промові акцентував: «…але головна 
ціль – єдність Церкви і народу» (1, с. 57–58). 

У християнстві концепція єдності полягає в розумінні того, 
що всі ми діти Божі, а Царство Боже постає ідеальною спільно-
тою: «Тільки тоді будемо становити справдешню і сильну 
єдність, коли цю єдність скріпимо найсильнішими надприрод-
ними і природними в’язами» (1, с. 58).  

 

Віра в Україну:  
У релігійній спадщині Йосифа Сліпого Україна мислиться 

провідною ідеєю для духовного життя: «…а Бога й Україну 
висунули як провідну ідею нашого життя, думок і діл! 
(1, с. 120). Необхідно зазначити, що вербалізація концепту ви-
являється в такому конкретному прикладі: «Вірте у велике і 
світле майбутнє Української Церкви і народу, бо після Голго-
ти напевно прийде Воскресення» (1, с. 120) Це висловлення 
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детермінує оптимістичне бачення патріарха. Воскресіння для 
християн є святом радості, тож цей мовленнєвий акт відобра-
жає ситуацію оновлення країни. 

Концепт вміщує ідею національного відродження: «Лю-
біть свою Українську Католицьку Церкву і наш український 
народ. Любіть наш чудовий східний обряд і все, що наше рід-
не, українське» (1, с. 120). Наказовий спосіб увиразнює інтен-
цію Йосифа Сліпого. 

 

Віра в силу молитви: 
Релігійний дискурс передбачає звернення до Бога з надією, 

що прохання будуть вислухані. Саме поняття молитви Йо-
сиф Сліпий означує так: «Молитва – це насамперед вислів по-
вної довіри до Божої помочі і непохитної віри в те, що могутній 
Господь здійснить те, про що Його невпинно просимо» 
(7, с. 151). Простежуємо взаємодію двох концептів: віра вербалі-
зується через довіру до Бога і Його допомогу. Зазначимо, що 
Святе Письмо вміщує істину «просіть, і дасться вам», отже, 
Патріарх використовує в проповідницькій практиці біблійні 
характеристики концепту ВІРИ. 

Як відомо, молитва характеризує людину і її внутрішній світ, 
а на молитві перед Богом відкривається душа і серце, тому мо-
вець звертається до Бога і вербалізує свої думки, переживання. 
Наприклад, у проповіді бачимо молитву прослави: «І наша ни-
нішня молитва, яка несеться до Господа Бога, є на прославу 
Господа Бога й на прославу тих всіх святих, які велича-
ють Його» (1, с. 57–58). Не менш важливим є те, що в житті 
християнина молитва супроводжує працю. До прикладу, у про-
повідях шляхетність праці на славу Божу поєднується з молит-
вою: «Тому продовжуйте працю і молитву, щоб Господь благо-
словив труди батьків ваших» (5, с. 156). 

Патріарх зазначає, що молитися потрібно з великою вірою не 
тільки за особисті потреби, але й свій народ: «Моліться гаряче, 
щоб Богородиця і наша велика Заступниця перед Богом послала 
кращу долю для цього народу» (1, с. 106–107). У цьому пропові-
дницькому контексті використано імператив, а гаряча молитва 
означує щире спілкування. На лексичному рівні репрезентація 
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концепту ВІРА відбувається за допомогою теонімів. Зі свого 
боку, аксіологічний аспект віри пов’язаний з образом Богороди-
ці, яка молиться за кращу долю і заступається за народ. 

 

Віра в любов: 
Тема любові є чи не найважливішою в контексті релігійного 

дискурсу, оскільки її значення пов’язане з духовністю й екзис-
тенційними питаннями буття людини. Наголосимо, що христи-
янство базується на біблійному твердженні: Бог є любов. Тож 
духовні потреби людини реалізуються через любов, яка має 
бути діяльною: «Любов Батьківщини, оперта на любові Бога 
і з нею злита в одну велику любов, повинна бути діяльна-
активна» (1, с. 52). 

 

Віра в науку: 
Досить часто можна простежити співвіднесення віри з нау-

кою. Йосиф Сліпий розкриває значення віри і науки через конк-
ретні висловлення. Наприклад: «Два крила, якими підноситься 
людський дух в безкраї простори, – віра і наука… І тому наука й 
віра не тільки не можуть собі суперечити, але, навпаки, мирна 
співпраця і взаємна поміч виходить їм на обопільну користь» 
(4, с. 11–36). Так, патріарх урізноманітнює змістове наповнення 
концепту. Образність концепту передано через метафоричне 
порівняння «віра і наука – два крила». 

Стосунки людини з Богом експлікуються також і через віру в 
науку: «Саме той катехитичний посів дасть змогу виховати 
нових вірних Христові та загоїти рани, що їх завдає війна» 
(7, с. 78–79). Патріарх звертає увагу на катехизм як можливість 
глибше пізнати духовні істини. Можна припустити, що слово-
сполучення «катехитичний посів» у мовній картині світу Йоси-
фа Сліпого семантично близьке із «зерном правди», яким ви-
ступає Біблія. Смислова структура концепту визначається 
християнським вихованням і збільшенням кількості парафіян. 
Автор упевнений, що катехитичні науки поглиблять знання 
реципієнтів і, таким чином, допоможуть загоїти рани війни. 

Патріарх вірить у силу науки, оскільки це також знання 
Божої Мудрості: «Цініть, отже, науку, знайдіть у ній смак, 
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полюбіть її, бо без науки будете Ви бідні і з Вами наш нарід, 
коли не схоче розвиватися в знанні і Божій Мудрості» 
(1, с. 109). У цьому прикладі виявляється інтенція автора, вира-
жена наказовим способом, що є своєрідним закликом до розвит-
ку. Також простежуємо імпліцитну мовну оцінку «добре-
погано»: без науки і розвитку народ стене бідним, а здійснення 
сказаного забезпечить репрезентацію «доброї оцінки». Тож Йо-
сиф Сліпий розглядає науку як благословення для народу. 

Наука є даром Бога, як вважає патріарх: «Кожна наука, мис-
тецтво, мудрість – то овоч людського ума, тобто наслідок дії 
великих дарів Божих, що їх вложив Творець у душу людини, яка є 
образом і подобою Божою…» (7, с. 142). Автор ускладнює просте 
речення, що зумовлено бажанням передати інформацію та сфор-
мувати погляди аудиторії. У проповідях Йосиф Сліпий часто ви-
користовує вказівну частку то, оскільки за її допомогою значно 
легше пояснити чи констатувати факти. Через таке висловлення 
мовець проєктує віру в те, що людина створена на образ і подобу 
Божу, а отже, транслює біблійне вчення як істинне. 

 

Віра в свята: 
Мовно-релігійна свідомість Патріарха вербалізована також у 

висловах, присвячених християнським святам. Наприклад, зна-
ходимо запис про Різдво: «Для всіх душ благовість Різдва є ра-
дісна, дорога і цілюща! І тому тим гарячіше наше бажання 
впасти до ніг разом із пастирями і мудрецями перед Христом у 
яслах» (6, с. 318). Йосиф Сліпий переконаний, що кожне свято – 
це можливість стати ближчим до Христа, застановитися над 
своїм життям і відчути радість: «Я не знаю, чи є одна чесна лю-
дина, яка б нині не застановилася над тим великим святом – 
святом Всіх святих» (1, с. 57–58). Тому урочистістю позначені 
словосполучення, утворені на означення свят, які є виявом екс-
пресії автора. Відтак, патріарх відчуває світ крізь призму віри. 

Отже, у поняттєвому вимірі релігійного дискурсу концепт 
ВІРА включає часто різноаспектні константи, які утверджують 
віру патріарха й передають сутність як загальнолюдських, так 
і національно орієнтованих цінностей, зокрема морально-
етичних і релігійних категорій. 
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THE VERBALIZATION OF THE CONCEPT FAITH IN 

THE RELIGIOUS DISCOURSE BY JOSYF SLIPYJ 
 

Nowadays, in linguistics, the interest in the field of religion and commu-
nication within it has increased and the study of the religious discourse is 
becoming very popular. It contributes to the understanding of the religious 
picture of the world and the concept as a representative of the values, ideas, 
feelings, and associations.  



 62

The article is based on the testament, sermons and speeches by Josyf 
Slipyj who was a Major Archbishop and a Cardinal of the Ukrainian Greek 
Catholic Church. Previously he, as a public figure was banned and the 
issue of religious mentality was on the periphery, in particular, due to ideo-
logical considerations. 

Josyf Slipyj always tried to organize a church space in Ukraine, which 
remains relevant today, because of the events and the religious context in 
our country. However, the issue of the discursive and linguo-conceptual 
analysis of the concept FAITH is unresolved. It is shown that this concept 
belongs to the deep foundation, one of the most important personal values. 

The purpose of the research is to study the verbalization of the concept 
FAITH in the religious discourse by Josyf Slipyj, which is the basis for the 
Ukrainian linguistic picture of the world, universal category, the foundation 
of national consciousness, and at the same time the unique concept. Reali-
zation of the set purpose provides solving necessary tasks: to trace the 
worldview of Josyf Slipyj and determine the place of the concept FAITH. 

The concept FAITH is considered from two aspects that are equally nec-
essary for Christianity: understanding faith, which is trust and faith in 
someone or something through the recognition of truth and value (faith in 
the Holy Trinity, in the church). The religious heritage of Josyf Slipyj 
represents two mentioned aspects: Patriarch trusts and believes in Jesus 
Christ, eternal God, God's will, God's providence, God's help, Liturgy, 
Church, unity, Ukraine, power of prayer, love, science, holidays.  

So, in conceptual terms, the concept of religious discourse often in-
cludes different aspects of constants that affirm the Patriarch`s faith and 
transmit the essence of universal and national values, including ethical and 
religious categories. 

Keywords: the concept FAITH, the religious discourse, Josyf Slipyj, 
values, constants. 
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MANUSCRIPT LANGUAGE NORMS 
IN TRANSLATING SCIENCE ARTICLES 

 
A science article, as one of the leading genres in the scientific discourse, 

is becoming increasingly significant in modern science communication. 
It allows the wide audience to learn about the newest research results in vari-
ous fields of science and technology. New scientific information is shared 
around the world mostly through translations. A particular research interest 
is taken in the quality of translation of science papers and the conformity of 
target texts to the scientific language norms. In Ukraine, there is a current 
need for highly-qualified translators of scientific texts into English, who can 
help the author of a science article to present worldwide new research re-
sults. It is important for translators to be knowledgeable about the basic rules 
of transition from the source to the target language, in rendering science 
texts. To take a rational translation solution, the translator should be compe-
tent in using translation devices and bring the source text into accordance 
with the norms of the language of science. The translator should be trained 
enough in the branch of knowledge the translation texts belong to. Our analy-
sis of the Ukrainian-English translations of science articles in physics aims to 
establish the degree of equivalence of source and target texts and to evaluate 
the translation solutions that were chosen to achieve the text equivalence. The 
special research attention has been paid to the stylistic features of the lan-
guage of science and the basic rules of manuscript language that should be a 
guide for a translator of scientific texts. 

Keywords: science article, characteristic features of scientific writing, 
manuscript language norms, degree of translation equivalence, Ukrainian 
language, English language, translation solutions, translation techniques. 

 

Introduction. The growing role of science in the life of the mo- 
dern society and the role of the English language as the universal 
form of communication in science account for the increased interest 
in scientific English. One of the leading genres of the scientific 
discourse is a science article, in which a scholar can publish the 
newest research results, in an international journal in particular. 
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It is especially important for the author of a science article to 
know the English language and to be able to use it in science 
communication. However, not all scientists have a good command 
of English and they use translator’s services. Ukraine currently 
needs highly-qualified translators of scientific literature who can 
help the author of a science article to present worldwide the 
results of his/her research.  

Apart from the basic professional competences, a translator of 
a science article needs to be aware of the main stylistic features of 
scientific English and the manuscript language norms, in particular. 
Even if the author of a scientific text does not follow the general 
scientific writing guidelines in his native language, the translator’s 
task is to bring the target text in conformity with the norms of the 
language of science. 

The novelty of our research is the analysis of Ukrainian-English 
translations of scientific articles in physics. The goal of this paper is 
to establish the degree of equivalence of source and target texts 
(in language and style) and to evaluate the translation solutions 
(in selected text fragments) that were applied to achieve the text 
equivalence. The task is to analyse the translation techniques that 
helped the translator to bring the source text in conformity with 
scientific language norms. In this work, we also highlight the main 
stylistic features of the language of science and the rules of 
manuscript language that a scientific translator must be guided with.  

 

Characteristic features of scientific writing. It is common 
knowledge that to produce a successful translation of a scientific 
research article, the translator himself needs to have a good 
command of the language of science. For a translator of scientific 
texts, it is essential to know the main features of scientific 
English. As viewed by P. Strevens [20, 21], scientific English is 
simply English used by scientists. It has the same grammar, 
pronunciation and spelling as are found in all kinds of English. 
Scientific English includes much of the general vocabulary of 
English, though with a large number of specialized items or 
of familiar words used in specialized ways.  

What is special about scientific prose is a particular mixture of 
grammatical and vocabulary items typically found in scientific 
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English. They may display an array of features, such as rather long 
sentences with many clauses; long and complicated noun-phrases, 
frequent passive constructions, a high proportion of items of 
specialised vocabulary. Scientific discourse uses a lot of words, roots 
and affixes of Greek and Latin origin, and symbols, numbers, names 
of chemicals, etc., which are largely international in character [21]. 

A valuable source of information for a translator of science texts 
are English-language style guides on scientific manuscript writing 
[26, 25, 24, 22, 19, among others]. They provide general recom- 
mendations regarding the style and use of English in science papers. 

Some of the basic rules of manuscript language that a scientific 
translator should observe in rendering a science article into English 
are overviewed in work [7]. The authors state that manuscript 
language should be accurate, concise, clear, and objective. Special care 
should be taken in using proper tenses when describing a scientist’s 
work and his/her findings. The present tense is preferable for known 
facts and hypotheses. Past tense should be used for describing experi-
ments that have been conducted and the results of these experiments. 
Another grammar tip is to use the active voice to shorten sentences 
and make them more dynamic and interesting for the reader.  

It is also noted that to write a successful manuscript, authors first 
should be aware of the sentence structure they use [7]. Direct and 
short sentences are preferable. The average length of sentences in 
scientific writing is only about 12–17 words, with only one piece of 
information per sentence included. Sentences should be constructed 
in short, factual bursts, as long and complicated sentences tend 
to confuse readers. Sentences should be linked together within a 
paragraph to provide a clear story-line. Authors should keep related 
words together and closely place the subject and verb to allow the 
reader to understand what the subject is doing. Special attention 
should be paid to the order in which a sentence is written. The stress 
position within a sentence contains new information to be 
emphasized. The topical position contains “old” information leading 
up to the point of emphasis. The topical position comes before the 
stress position. Redundant words or phrases should be eliminated: 
due to the fact that should be replaced with because or since, in order 
to determine – to determine, in the case that – in case [7]. 
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Thus, one of the major components of a scientific translator’s 
competence is the knowledge and observance of basic scientific 
language norms. Other important factors for delivering high quality 
scientific translations are a translator’s strong knowledge of science 
vocabulary, terms, terminological phrases, grammar, style, translation 
techniques, and practical experience in translating from related 
fields. All of these components help the translator in search of 
solutions for reaching the equivalence of source and target texts. 

 

Translation equivalence. The idea of equivalence forms the 
basis of many theories of translation and by implication, definitions 
of translation quality. But the term “equivalence”, however, is 
fraught with difficulties. While there are numerous definitions and 
types of equivalence, they all rely on one thing: a link or bond of 
some sort between the source text and target text [5, p.25]. 

Equivalence is the core concept in translation quality assessment. 
As a necessary condition for translation, it is, on the one hand, a ba- 
lanced correlation between the two most important characteristics of 
source texts and target texts – completeness and accuracy of the 
meaning being rendered. On the other hand, it is a sameness of 
pragmatic impact of the original text on its own reader and that of the 
translated text on its reader [13, p. 43]. Reaching absolute equiva-
lence, in all its aspects – syntactic, semantic and pragmatic – is prac-
tically impossible and, sometimes, even unwelcome, as it can cause 
the misbalance of impact on the reader of the original and translated 
texts. Regarding the syntactic equivalence, it is hardly a translator’s 
target to preserve the structure of the source text. In many cases, this 
will violate syntactic and stylistic norms of the target language. 
Semantic similarity between the source and target texts is desirable, 
but it is not the main goal of a translator. What is really important 
is to reach the pragmatic equivalence and to find an optimal balance 
of semantics and form in the source and target texts.  

As stated in work [13, p. 43], equivalence-based translation 
theories, along with translation quality assessment procedures, 
have been proposed by such scholars in the field, as J. P. Vinay 
and J. Darbelnet [23], R. Jakobson [10], E. Nida and Ch. Taber [15], 
J. Catford [6], J. House [9], W. Koller [12], P. Newmark [14], 
A. Pym [16], among others. 
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Translation equivalence issues, in particular source- and 
target-oriented approaches to translation, and the issue of how theory 
can help in solving translation problems, have been widely discussed 
by many translation theorists [1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 18]. 

Equivalence can be measured by a scale that ranges from 
optimum equivalence to zero equivalence (optimum translation, 
near-optimum translation, partial translation, weaker and stronger 
translation, poor translation, mistranslation and zero equiva-
lence/non-translation). While optimum equivalence is considered as 
the highest level in translation, or the most approximate degree from 
the source text goal, zero equivalence is viewed as the lowest degree 
or the most distant degree from the source text goal [13, p.43]. 

In achieving the equivalence of the source and target texts, 
a translator can use numerous translation techniques, or translation 
solutions [17]. They depend on a translator’s expertise, particularly, 
on his/her ability to make necessary lexical and grammatical 
transformations in solving practical problems that arise in the 
process of translation. 

 

The comparative analysis of source and target texts. In our 
study of the Ukrainian language scientific journal articles in physics 
and their English language translations (the translator O. Voitenko), 
we analysed the translation solutions that were chosen to adequately 
render the articles in the target language. We also took a close look 
at the transformations the translator made to bring the source 
text into accordance with the norms of the language of science. 
The special research attention was paid to lexical and grammatical 
translation peculiarities that are of immediate practical interest for 
a translator of scientific texts. 

The analysis has shown that, in most cases, the translation 
solutions in the articles are well-grounded. They serve the purpose of 
achieving maximum possible equivalence of the source and target 
texts and could be used as translation models. We mostly observed 
optimum and near-optimum equivalence, with rare cases of partial 
translation. However, there are some mistranslations, which, in our 
view, need corrections due to semantic and formal losses. 

Structurally, the stylistic features of a science article – tables, 
figures, formulas and graphs – were reproduced accurately.  
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Regarding the vocabulary, the analysed articles were translated 
with a high degree of equivalence – optimum equivalence. Special 
physics terms and general science lexis were rendered through 
monosemantic (Fragments 1, 2) and variational (Fragment 3) equiva-
lents, respectively. Compression was an efficient language economy 
solution: two-word Ukrainian terms were replaced with one-word 
English terms, as in Fragment 3 (“виконувати аналіз” – “to analyse”) 
and Fragment 4 (“радіаційне опромінення” – “irradiation”): 

1. У границі сильного зв’язку перший доданок в (2) відпові-
дає кінетичній енергії електрона в фононному полі [32, c.1090]. 
– In the strong-coupling limit, the first term in Eq. (2) plays the role 
of the kinetic energy of an electron in the phonon field [31, p.1089]. 

2. Отримання енергії зводиться до усереднення функціонала 
П  на власних функціях оператора (1) з подальшою мініміза- 
цією по fk [32, c.1090]. – The determination of the energy is reduced 
to the averaging of the polaron functional over the eigenfunctions 
of operator (1) and the following minimization over fk [31, p.1089]. 

3. Результати експериментальних досліджень не дозво-
ляють виконувати на мікрорівні детальний аналіз впливу раді-
аційного опромінення на структурні, енергетичні та динамічні 
властивості досліджуваних систем [28, c. 422]. – The results of 
experimental researches do not allow one to analyze the influence 
of radiation on the structural, energy, and dynamic properties of 
examined systems in detail at the microscopic level [27, p. 422]. 

4. Одним із найменш досліджених зовнішніх чинників, які 
суттєво впливають на властивості водних розчинів солей елект-
ролітів, є радіаційне опромінення [28, c. 422]. – Irradiation is 
one of the least studied external factors that considerably affect the 
properties of the aqueous solutions of electrolyte salts [27, p. 422]. 

Proper names were transcoded appropriately, for example: 
5.  Варіаційним методом знайдено значення енергії дослі-

джуваних систем для проміжних значень фрьоліховської конс-
танти електрон-фононного зв’язку 4 ≤ α ≤ 20 [32, c. 1089]. 
– Variational solutions are found for the energies of the systems 
under study in the case of the intermediate values of Fröhlich elec-
tron-phonon coupling constant, 4 ≤ α ≤ 20 [31, p. 1089]. 
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With regard to grammar, the translations are mostly optimum, 
near-optimum, partial and they generally conform to the science lan-
guage norms. For this, the translator found appropriate solutions in 
each case and made necessary lexical and grammatical transforma-
tions. Thus, for example, the translated texts preserve text cohesion – 
cohesive words and phrases were rendered with proper target lan-
guage equivalents:  

6. Додамо, що, використовуючи поняття елементарного 
кластера, ми ніде не використовуємо його конкретну 
структуру [30, c. 142]. – Furthermore, when using the notion 
of elementary cluster, we do not consider its specific structure 
anywhere [29, p. 144].  

Most of the translation solutions brought syntactic changes. He 
translator used techniques that reduce the sentence length in the 
translated text – sentences in Ukrainian science articles are nor-
mally longer. For instance, long sentences were split, where ne- 
cessary, as in Fragment 7: 

7. Вона [молекула води] може бути віднесеною або до однієї 
молекули етанолу, або до іншої, тобто на молекулу етанолу в 
середньому припадає 12–13 молекул води [30, c. 141]. – This wa-
ter molecule can be attributed to either of those ethanol molecules. 
As a result, there are on average 12–13 water molecules per one 
ethanol molecule [29, p. 143]. 

Another strong point of the translations is elimination of word re-
dundancy. The following example demonstrates the use of a simple 
verb instead of a noun-verb phrase:  

8. Внаслідок електростатичного прискорення відбувається 
зменшення ефективної температури прискореного пучка [36, 
c. 741]. – Due to the electrostatic acceleration, the effective tempera-
ture of an accelerated beam is reduced [35, p. 742].  

9. Детальна інформація про локальну структуру і властивості 
водних розчинів електролітів може бути одержана шляхом 
аналізу енергетичних властивостей досліджуваних систем [28, 
c. 424]. – The network of hydrogen bonds between interacting parti-
cles is analyzed on the basis of the following criterion [27, p. 422]. 

Wordiness is a serious problem that scientific writing suffers 
from. To curb wordiness, the authors of the scientific English style 



 71

guide [24] recommend doing an exercise on replacing verb-noun 
phrases by simple verbs, for example: make a decision – decide, 
experience failure – fail, place under consideration – consider, per-
form an experiment – experiment, give indications of – indicate, etc. 
A clean, direct style shows respect for reader’s time. 

The following fragment is another example of language economy, 
where the translator used a shorter paraphrase:  

10. Це можна переформулювати еквівалентно: лише час-
тина молекул етанолу утворюватиме елементарні кластери, 
а інша їхня частина залишатиметься некластеризованою 
[30, c. 142]. – In other words, only some of ethanol molecules par-
ticipate in the formation of elementary clusters, whereas the others 
remain unclustered [29, p. 144]. 

A solution that also shortened the target sentence was the use 
of the subject-infinitive construction peculiar of the English 
grammar system: 

11. Як відомо, значну роль в процесах, що розгортаються в 
магнітосферах планет, відіграють так звані подвійні електричні 
шари [14–21] [36, p. 740]. – The so-called electric double layers 
[14–21] are known to play an important role in the processes run-
ning in the magnetospheres of planets [35, p. 741]. 

To reduce the sentence length, the translator skilfully replaced 
a clause with a preposition: 

12. Об’єм спирту, що не належить до складу кластерів, 
визначається таким виразом [30, c. 143]. – The volume of 
alcohol molecules beyond the clusters is determined by the 
expression [29, p. 145]. 

The following fragment also illustrates a sentence compression, 
where one-word adverb is used instead of a clause: 

13. Це значить, що теплова складова ентальпії, як і повинно 
бути, є додатною [30, c. 145]. – This fact means that the heat 
component of the enthalpy is expectedly positive [29, p. 147]. 

On the other hand, there are cases of sentence decompression, 
when, for example, the translator expanded the noun phrase to 
a clause. This was done to avoid far too literal translation: 

14. За енергій радіаційного опромінення, більших ніж 
9 МеВ, збільшення числа найближчих сусідів не перевищує 



 72

похибку визначення Nz [28, c. 426]. – If the irradiation energy ex-
ceeds 9 MeV, the increment in the number of nearest neighbours 
does not exceed the error of the determination of Nz [27, p. 426]. 

A successful translation solution is the use of the modulation 
technique (Fragments 15 and 16): 

15. Зазначимо, що концентрація n f (х)  залежить від коор-
динати неявно, тому її можна вважати функцією потенціалу 
φ(х)  [36, c. 742].  – Note that the concentration nf (x)  is an im-
plicit function of the coordinate, so that it can be considered as 
a function of the potential φ(х)  [35, p. 743].  

16. Показано, що наявність подвійного плазменного шару 
в ділянці підошви струмової трубки Іо забезпечує формування 
щільних холодних висхідних електронних згустків, для яких 
можливий фазовий перехід до режиму ЦНВ [36, c. 744]. – It is 
shown that the plasma double layer in the region of the Io flux tube 
foot is responsible for the formation of dense cold electron bunches 
moving upward, for which a phase transition into the CSR mode is 
possible [35, p. 745]. 

Note that modulation is possible only when the translator has a 
clear understanding of the subject matter of the source text. The 
above text fragments show that the translator is very knowledgeable 
and experienced in physics.  

Having no direct Ukrainian equivalents, gerund in an English sen-
tence is also very productive in reducing the sentence length: 

17. Подібний висновок робиться також у роботі [42], у 
якій локальна структура водних розчинів етанолу вивчається 
за допомогою комбінаційного розсіювання світла та комп’ю- 
терного моделювання [30, c. 146]. – A similar conclusion was 
also made in work [42], where the local structure of aqueous 
ethanol solutions was studied, by using the Raman light scatte- 
ring and computer simulation [29, p. 148]. 

The use of simple modal verbs instead of modal clauses is also 
recommended in scientific English to simplify the sentence structure: 

18. Можливо, що наше припущення про формування 
кластерів лише одного типу є дещо спрощеним [30, c. 146]. 
– Our assumption that the clusters of only one type are formed 
may probably be somewhat oversimplified [29, p. 147]. 
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The use of active voice instead of passive also shortens the sen-
tence in translation. The following text fragment demonstrates how 
the impersonal passive sentence is personalised, what “enhances the 
sense of immediacy between writer and reader” [24]: 

19. Тут приймається, що з погляду термодинаміки, надлиш-
кова ентальпія розчину визначається об’ємною та тепловою 
складовими [30, c. 144]. – Here, we assumed that, from the 
thermodynamic viewpoint, the excess enthalpy of a solution is 
determined by the bulk and thermal components [29, p. 146]. 

However, some active sentences were replaced with passive 
ones, in which the object of the source sentence became the su- 
bject of the target sentence. This also served the purpose of redu- 
cing the sentence length: 

20. Після чого на один із іонів системи діяло опромінення 
зі значенням енергії у інтервалі 0–12 МеВ, яка розподілялась 
рівномірно за усіма вісями координат [28, c. 423]. – Afterward, 
one of the ions in the system was subjected to the irradiation with an 
energy in the interval of 0–12 MeV; the energy was equally distri- 
buted along all coordinate axes [27, p. 423]. 

Noun clusters help avoid the use of “of-of” constructions and 
shorten the target sentence: 

21. Зауважимо, що конкретна форма функції розподілу пуч-
ків є наслідком штучного вибору модельного профілю потен-
ціалу подвійного шару [36, c. 744]. – Note that the specific form 
of the beam distribution function is a consequence of the artificial 
choice of the model double-layer potential profile [35, p. 745]. 

However, some clusters formed by the translator were too long 
and difficult to understand: 

22. Висока потужність циклотронного надвипромінювання 
дозволяє розглядати його як основний механізм генерації дека-
метрового випромінювання Юпітера у виглядi S-сплесків [36, 
c. 739]. – A high power of cyclotron superradiance allows it to be 
considered as the main mechanism of decameter Jupiter radiation 
generation in the form of S-bursts [35, p. 740]. 

In our view, the translation could benefit from using a clause in-
stead of the noun cluster – “the mechanism that generates Jupiter’s 
decameter radiation”.  
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In most cases, the translator made complex lexical and grammati-
cal transformations, as in Fragment 23: 

23. Ліворуч від неї, ступень кластеризації зменшується вна-
слідок намагання води зберегти свою льодоподібну структуру, 
праворуч все відбувається навпаки – свою локальну структуру 
намагається зберегти спирт [30. c. 146]. – To the left from the 
singular point, the clustering degree decreases, because water tries 
to preserve its ice-like structure. To the right from the singular point, 
the situation is inverse: it is the alcohol that tries to preserve its 
local structure [29, p. 148]. 

In the above text fragment, with the purpose of sticking to the scien- 
ce language norms, the translator divided a long sentence into two 
shorter ones, used a verbal clause (“because water tries to preserve 
its ice-like structure”) and an emphatic construction (“it is the alco-
hol that tries to preserve its local structure”). 

Necessary syntactic transformations were skilfully made by the 
translator to rearrange the sentence according to the English 
language subject-verb order – in the Ukrainian sentence, the word 
order is less fixed: 

24. Встановлено, що при величинах Еr , менших або більших 
за 9 МеВ, не відбувається кардинальної зміни локальної стру-
ктури дослідженої системи [28, c. 422]. – No substantial changes 
in the local structure of the solution were found at energies Er higher 
or lower than 9 MeV [27, p. 422]. 

To bring the source sentence to the subject-verb order and to 
avoid extensive syntactic transformations, the translator used the 
formal subject “there”: 

25. Гострий симетричний пік, який спостерігався на рис. 1, 
втрачає симетричність та розширюється: крім електронних 
кореляцій ще виникає ефективне відштовхування від площини 
поділу (див. рис. 2) [34, c. 1111]. – The sharp symmetric peak that 
was observed in Fig. 1 loses its symmetry and broadens: besides 
electron correlations, there emerges an effective repulsion from the 
interface (see Fig. 2) [33, p. 1110]. 

The formal subject “there”, which is frequent in the language of 
science, also helps avoid placing the verb too far from the subject, 
in conformity with the target language word order: 
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26. Отже, виникає необхідність побудови нової теоретич-
ної моделі напруженої наногетероструктури з КТ, яка б вра-
ховувала перенормування енергетичного спектра квантової 
точки під впливом самоузгодженої електрон-деформаційної 
взаємодії [38, c. 1099]. – Hence, there emerges the necessity to 
develop a new theoretical model for a stressed nanoheterostructure 
with qds and to consider a renormalization of the qd energy spec-
trum under the influence of the self-consistent electron-deformation 
interaction [37, p. 1098]. 

Transpositions, mostly noun-to-verb ones, were used in confor-
mity with the norms of the English language that has predominantly 
verbal style of expression: 

27. Відзначимо тут, що для інтерпретації отриманих резуль-
татів ми використовуємо поняття водневих зв’язків [30, c. 142]. 
– Note that we use the concept of hydrogen bonds here to interpret 
the results obtained [29, p. 144]. 

Transposed were also other parts of speech, e.g. nouns into adjec-
tives (Fragment 28), to avoid using the “of-of” structure: 

28. Також не змінюється і довжина водневих зв’язків між 
молекулами води, про що свідчить незмінність положень 
першого та другого максимумів [28, c. 424]. – The length of the 
hydrogen bonds between water molecules also is not changed, 
which is evidenced by the invariable positions of the first and 
second maxima [27, p. 424]. 

To preserve the emphasis expressed in the source sentence, the 
translator used inversion as an optimal solution: 

29. Фактично, основне значення для нас матиме тільки се-
редня кількість молекул води, що входить до кластерів, і та 
обставина, що утворення кластерів призводить до деякого 
зменшення об’єму розчину [30, c. 142]. – In effect, of principal 
importance are only the average number of water molecules 
entering the clusters and a circumstance that the formation of clus-
ters leads to a certain decrease in the solution volume [29, p. 144]. 

However, along with successful translation solutions, there are 
fragments with incomplete or partial equivalence. In our view, they 
need corrections, mostly grammatical.  
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One of the major translation drawbacks was placing the sen-
tence predicate far from the sentence subject, whereas one of the 
manuscript language norms recommends using subject and verb 
as close as possible: 

30. Розглянуто можливість фазового переходу електронів 
магнітосфери Юпітера в режим циклотронного надвипроміню-
вання поблизу основи струмової трубки Іо [36, c. 739]. – A pos-
sibility of the electron phase transition into cyclotron superradiance 
mode in a vicinity of the Io flux tube foot in the Jovian magneto-
sphere has been considered [35, p. 740]. 

The translation could be corrected by using the formal subject 
“there” (“There has been considered a possibility...”) or the agential 
subject (“The research considers a possibility…”). 

There are also long sentences that need splitting, in conformity 
with the scientific English norms: 

31. Такий підхід є дискусійним [2], оскільки наявність по-
верхні поділу привносить не тільки кількісну, а й якісну зміну 
різних характеристик електронної системи (наприклад, ви-
никають сили зображення тощо), що принципово не можна 
врахувати в теорії функціонала густини [34, c. 1108]. – This 
approach is debatable [2], because the interface introduces 
not only quantitative, but also qualitative changes in various 
parameters of the electron system (e.g., the image forces emerge 
and so on), which cannot be taken into account in principle by the 
density functional theory [33, p. 1107]. 

Fragment 32 also contains a syntactic inadequacy: 
32. Вважатимемо, що іонна підсистема формує поверхневий 

потенціал для електронів, який не дозволяє їм покинути 
метал [34, c. 1109]. – Let the ionic subsystem form a surface po-
tential for electrons in the metal, which does not allow them to es-
cape [33, p. 1108]. 

In our view, this sentence has a defining clause, as it gives essen-
tial, but not extra, information. Therefore, the relative pronoun that 
should replace which, and no comma should be used – “Let the ionic 
subsystem form a surface potential for electrons in the metal that 
does not allow them to escape”. 
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Some other grammar corrections concern the use of tenses. 
In Fragment 33, Present Perfect should be used instead of Present 
Simple to indicate the action that started in the past and continues 
in the present: 

33. Ефективна взаємодія між зарядженими частинками в 
просторово обмежених системах віддавна притягувала увагу 
дослідників [34, c. 1108]. – The effective interaction between 
charged particles in spatially confined systems attracts the 
attention of researchers for a long time [33, p. 1107]. 

Another grammar inaccuracy is the lack of a noun that the gerund 
using can be referred to: 

34. За допомогою подібних наближень у роботі [11] розрахо-
вано обернену діелектричну функцію напівобмеженого металу 
та ефективний потенціал [34, c. 1108]. – Using similar 
approximations, the dielectric function of a semiinfinite metal and 
the effective potential were calculated in work [11] [33, p. 1107]. 

A possible solution here could be the following syntactic 
change – “Similar approximations were used in work [11] to 
calculate the dielectric function of a semi-infinite metal and 
the effective potential”.  

There are also some minor mistranslations. For example, in our 
opinion, the definite article, in its specifying function, should be 
used before the noun phrase “planet’s ionosphere”, as this planet – 
Jupiter – was mentioned in the text before: 

35. При взаємодії цих потоків з іоносферою планети 
утворюються висхідні пучки, імовірно як наслідок утворення 
подвійних електричних шарів у замагніченій плазмі магнітосфери 
[36, c. 740]. – When those fluxes interact with planet’s ionosphere, 
there arise upward electron beams, probably as a result of the 
formation of double electric layers in the magnetized plasma of the 
Jovian magnetosphere [35, p. 741]. 

The definite article is evidently omitted in the following sentence. 
It should have been used before a singular countable noun size 
(“of a methanol molecule”). But it is rather a slight than a serious 
translation mistake: 

36. Це природно пояснюється тим, що розмір молекули ме-
танолу є помітно меншим, ніж розмір молекули етанолу, тому 
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в околі молекули метанолу її електричне поле впливає на впоряд- 
кування оточення більш сильно [30, c. 146]. – It is so because size 
of a methanol molecule is considerably smaller than the size of an 
ethanol molecule [29, p. 148]. 

There are also cases of inexact translation. In Fragment 37, 
a more faithful variant is “the majority of integrals” instead of 
“a lot of integrals”:  

37. Більшість інтегралів можуть бути обчислені в аналіти-
чному вигляді, інтеграли, що мають полюси на дійсній осі, об-
числюються у сенсі головного значення [32, c. 1090]. – A lot of 
integrals can be calculated analytically. The integrals with poles on 
the real axis are calculated in the principal value sense [31, p. 1089]. 

Fragment 38 is an example of word redundancy, which could be 
avoided by using a shorter phrase Note that: 

38. Звернемо увагу на те, що врахування обмеженості фо-
нонного спектра граничним значенням хвильового вектору при-
водить до складніших виразів [32, c. 1091]. – It is worth paying 
attention to the fact that the account for the phonon spectrum 
confinement by a threshold value of the wave vector results in more 
cumbersome expressions [31, p. 1090]. 

In Fragment 39, it would be better not to separate the parts of 
the predicate and use the phrase “reduce to zero” instead:  

39. Ці величини фактично звужують область застосовності 
сильного зв’язку до нуля, бо в реальних кристалах повинен 
здійснюватися слабкий або проміжний зв’язок [32, c. 1093]. – 
Those values reduce, in effect, the applicability region of the strong 
coupling approximation to zero, because either the weak or interme-
diate coupling should be realized in real crystals [31, p. 1092]. 

 

Conclusions. Our analysis has shown that, in most cases, the 
choice of translation solutions was justified. In general, the translator 
reached his main goal – to render adequately the content of the scientific 
article, in keeping with the norms of the manuscript language. Our 
findings prove that absolute equivalence is quite hard to achieve 
in translating science texts. We mostly observed optimum, 
near-optimum and partial translation, with rare cases of mistranslation. 
The translated texts demonstrate plenty of attractive translation 
solutions that serve the purpose of achieving maximum possible text 
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equivalence and they could be added to one’s translation armoury. 
The articles were rendered into English by a highly-skilled translator, 
who has a good command of English vocabulary and grammar 
and who is well trained in physics. However, the comparative 
analysis showed that there are some mistranslations, which need 
corrections due to semantic and formal losses. In general, the 
translations produced identical impact on the source and target text 
readers and demonstrated high pragmatic equivalence. The minor 
translation drawbacks did not have considerable effect on the 
meaning of the translated articles. 

Thus, our research proves that it is essential for translators to be 
knowledgeable about the basic rules of transition from the source to 
the target language, in rendering science texts. To take a rational 
translation solution, the translator should be competent in using 
lexical and grammatical translation transformations and bring the 
source text into accordance with the norms of the language of 
science. The translator should be trained enough in the branch of 
knowledge the translation texts belong to, as the most important 
factors for delivering high quality scientific translations are experience, 
expertise and continuous updating. 

 
REFERENCES 

 
1. Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. 

London : Routledge [in English]. 
2. Bassnett, S. (2002). Translation Studies. London: Routledge [in English]. 
3. Bayar, M. (2007). To Mean or Not to Mean. Damascus : Khatawat for 

Publishing and Distribution [in English]. 
4. Bell, R. (1993). Translation and Translating: Theory and Practice. 

London, New York : Longman [in English]. 
5. Byrne, J. (2006). Technical Translation: Usability Strategies for 

Translating Technical Documentation. Netherlands : Springer [in English]. 
6. Catford, J. (1978). A Linguistic Theory of Translation. Oxford : 

Oxford University Press [in English]. 
7. Griffies, S., Perrie, W. & Hull, G. (2013). Publishing Connect: Ele-

ments of Style for Writing Scientific Journal Articles. Oxford : Elsevier. 
Retrieved from https://www.gfdl.noaa.gov/wp-content/uploads/2018/08/Elements 
_of_Style.pdf [in English]. 



 80

8. Hatim, B. & Munday, J. (2005). Translation: An Advanced Resource 
Book. London : Routledge [in English]. 

9. House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A Model Re- 
visited. Tubingen : Narr [in English]. 

10. Jakobson, R. (1966). On Linguistic Aspects of Translation. On Trans-
lation. R. Brower (Ed.). New York : Oxford University Press [in English]. 

11. Kenny, D. (2001). Equivalence. Routledge Encyclopedia of Transla-
tion Studies. M. Baker (Ed.). London : Routledge [in English]. 

12. Koller, W. (1989). Equivalence in Translation Theory. Readings 
in Translation Theory. A. Chesterman (Ed.). Helsinki : Oy Finn Lectura Ab 
[in English]. 

13. Mykhailenko, O. (2018). Modern Popular Science Translations: The 
New Digital Age. Lingua Montenegrina. god. XI/2, br. 22. Retrieved from 
http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2018/12/LM22.pdf [in English]. 

14. Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon 
Press [in English]. 

15. Nida, E. & Taber, Ch. (1982). The Theory and Practice of Transla-
tion. Leiden : Brill [in English]. 

16. Pym, A. (2014). Exploring Translation Theories. London : Routledge 
[in English]. 

17. Pym, A. (2018). A Typology of Translation Solutions. The Journal of 
Specialised Translation. Issue 30. Retrieved from https://www.jostrans.org 
/issue30/art_pym.pdf [in English] 

18. Robinson, D. (2013). Becoming a Translator. An Introduction to the 
Theory and Practice of Translation. London, New York : Routledge [in English]. 

19. Scott, J. T. (1999). AIP Style Manual. New York : American Institute 
of Physics. Retrieved from https://web.mit.edu/me-ugoffice/communication 
/aip_style_4thed.pdf [in English]. 

20. Strevens, P. (1976). Problems of Learning and Teaching Science 
through a Foreign Language. Studies in Science Education, Issue 3, 55–68 
[in English]. 

21. Strevens, P. (1977). Special-Purpose Language Learning: A Perspective. 
Language Teaching and Linguistics, Vol. 10, Issue 3, 145–163 [in English]. 

22. Strunk, W. & White, E. (1999). The Elements of Style. London : Longman 
[in English]. 

23. Vinay, J-P. & Darbelent, J. (1958/1995). A Methodology for Trans-
lation (Juan C. Sager, M. J. Hamel, Trans). The Translation Studies Reader. 
L. Venuti (Ed.). London, New York : Routledge [in English]. 

24. Waldron, A., Judd, P. & Miller, V. (2011). Physical Review Style 
and Notation Guide: Instructions for Correct Notation and Style in Prepara-



 81

tion of REVTEX Compuscripts and Conventional Manuscripts, American 
Physical Society. New York : Ridge. Retrieved from https://cdn.journals.aps.org 
/files/styleguide-pr.pdf [in English]. 

25. Wallwork, A. (2013). English for Academic Research: Grammar, 
Usage and Style. Boston : Springer [in English]. 

26. Wallwork, A. (2011). English for Writing Research Papers. New York : 
Springer [in English]. 
 

SOURCES 
 

27. Atamas, N. A., Bulavin, L. A., Kovalchuk, V. I. & Mayko A. M. (2015). 
Influence of Radiation on the Local Structure in a NaCl Aqueous 
Solution. (O. Voitenko, Trans.). Ukrainian Journal of Physics, vol. 60, 5, 
422–427. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view 
/2019233/1217 [in English]. 

28. Atamas, N. A., Bulavin, L. A., Kovalchuk, V. I. & Mayko, A. M. (2015). 
Vplyv radiatsiinoho oprominennya na lokalnu strukturu vodnoho rozchynu 
NaCl [Influence of Radiation on the Local Structure in a NaCl Aqueous 
Solution]. Ukraiinskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian Journal of Physics, 
vol. 60, 5, 422–428. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article 
/view/2019233/1218 [in Ukrainian]. 

29. Chechko, V. E., Gotsulskiy, V. Ya. & Diieva, T. V. (2019). Qualitative 
Analysis of Clustering on Aqueous Alcohol Solutions. II. (O. Voitenko, 
Trans.). Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, 2, 143–150. Retrieved from 
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018602/1331 [in English]. 

30. Chechko, V. E., Gotsulskiy, V. Ya. & Diieva, T. V. (2019). Yakisnyi 
analiz klasteryzatsii v spyrtovo-vodnykh rozchynach. II [Qualitative Analysis 
of Clustering on Aqueous Alcohol Solutions. II]. Ukraiinskyi fizychnyi 
zhurnal – Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, 2, 141–147. Retrieved from 
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018602/1332 [in Ukrainian]. 

31. Kashirina, N. I. (2014). Application of Quantum Field Theory Methods 
to the Development of the Translational-Invariant Polaron and Bipolaron 
Theory. (O. Voitenko, Trans.). Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, 11, 
1088–1092. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article 
/view/2018551/612 [in English]. 

32. Kashirina, N. I. (2014). Zastosuvannya metodiv kvantovoi teorii 
polya do rozrobky translyatsiino-invariantnoi teorii polyarona ta bipolyarona 
[Application of Quantum Field Theory Methods to the Development of the 
Translational-Invariant Polaron and Bipolaron Theory]. Ukraiinskyi fizychnyi 



 82

zhurnal – Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, 11, 1089–1093. Retrieved from 
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018551/613 [in Ukrainian]. 

33. Markovych, B. M. & Zadvorniak, I. M. (2014). Effective Potential 
of Electron-Electron Interaction on the Semiinfinite Electron Gas with Regard 
for the Local-Field Correction. (O. Voitenko, Trans.). Ukrainian Journal of 
Physics, vol. 59, 11, 1107–1113. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php 
/ujp/article/view/2018554/618 [in English]. 

34. Markovych, B. M. & Zadvorniak, I. M. (2014). Efektyvnyi potentsial 
mizhelektronnoi vzaiemodii dlya napivobmezhenoho elektronnoho hazu z 
vrakhuvannyam popravky na lokalne pole [Effective Potential of Electron-
Electron Interaction on the Semiinfinite Electron Gas with Regard for the 
Local-Field Correction]. Ukraiinskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian Journal 
of Physics, vol. 59, 11, 1108–1114. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua 
/index.php/ujp/article/view/2018554/619 [in Ukrainian]. 

35. Novak, O., Kholodov, R. & Fomina, A. (2018). Role of Double Layers 
on the Formation of Conditions for a Polarization Phase Transition to the 
Superradiance State in the Io Flux Tube. (O. Voitenko, Trans.). Ukrainian 
Journal of Physics, vol. 63, 8, 740–746. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua 
/index.php/ujp/article/view/2018184/149 [in English]. 

36. Novak, O., Kholodov, R. & Fomina, A. (2018). Rol podviinykh 
shariv u formuvanni umov polyaryzatsiinoho fazovoho perekhodu do stanu 
nadvyprominyuvannya v strumovii trubtsi Io [Role of Double Layers on the 
Formation of Conditions for a Polarization Phase Transition to the Superra-
diance State in the Io Flux Tube]. Ukraiinskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian 
Journal of Physics, vol. 63, 8, 739–745. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua 
/index.php/ujp/article/view/2018184/150 [in Ukrainian]. 

37. Peleshchak, R. M. & Kulyk, N. Ya. (2014). Influence of Electron-
Deformation Effects on the Electron Structure of Quantum Dots in Stressed 
Nanoheterosystems. (O. Voitenko, Trans.). Ukrainian Journal of Physics, 
vol. 59, 11, 1098–1106. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php 
/ujp/article/view/2018553/616 [in English]. 

38. Peleshchak, R. M. & Kulyk, N. Ya. (2014). Vplyv elekrtonno-defor- 
matsiinykh efektiv na elektrnonnu strukturu kvantovykh tochok u napruz-
henykh nanoheterostrukturakh [Influence of Electron-Deformation Effects 
on the Electron Structure of Quantum Dots in Stressed Nanoheterosystems]. 
Ukraiinskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, 11, 
1099–1107. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article 
/view/2018553/617 [in Ukrainian]. 

 



 83

Михайленко О. О., канд. філол. наук, доц., 
Інститут філології, КНУ імені Тараса Шевченка 

ORCID ID: 0000-0003-2085-4698 
 
НОРМИ МОВНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 
У ПЕРЕКЛАДІ СТАТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ НА АНГЛІЙСЬКУ 

 
Присвячено особливостям мовного оформлення наукового тексту, 

перекладеного на іноземну мову, на прикладі наукової статті, із 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ 
ПРОФЕСІЙНОГО ПРИКОРДОННОГО ДИСКУРСУ 

 
Розглянуто особливості прикордонного дискурсу як особливої фо-

рми соціальної взаємодії. Висвітлено характерні риси комунікативних 
ситуацій прикордонного дискурсу. Проаналізовано умови, за яких від-
бувається сучасний прикордонний дискурс. Особлива увага приділя-
ється професійному мовленню прикордонників, якому притаманна 
професійна прикордонна лексика залежно від сфери спілкування. 

Ключові слова: комунікативні ситуації, прикордонний дискурс, 
професійне мовлення, мовленнєві акти, професійна лексика. 

 
Поняття дискурсу, якому приділяється багато уваги в науко-

вих розробках, визначається як «семіотичний простір, який 
складається з вербальних і невербальних знаків, орієнтованих на 
обслуговування певної комунікативної сфери, а також тезаурус 
прецедентних висловлень і текстів» [5, c. 132]. Виділяють осо-
бистісно-орієнтований і статусно-орієнтований типи дискурсу: 
«У першому випадку нас цікавить адресант з усіма його особи-
стісними характеристиками, у другому – також адресант, але 
вже як представник тієї чи іншої групи людей. Особистісно-
орієнтований дискурс представлений у двох основних різно- 
видах – побутовому й художньому спілкуванні; статусно-
орієнтований дискурс – у багатьох різновидах, що виділяються в 
тому або іншому суспільстві згідно із прийнятими в ньому сфе-
рами спілкування та наявними суспільними інститутами (полі-
тичним, діловим, науковим, педагогічним, медичним, військо-
вим, спортивним, релігійним, юридичним та ін.)» [4, c. 4].  

За соціально-ситуативним параметром розрізняють політич-
ний, адміністративний, юридичний, військовий, релігійний, ме-
дичний, діловий, рекламний, педагогічний, спортивний, науко-
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вий, електронний (інтернет-дискурс), медійний (засобів масової 
інформації) типи дискурсу тощо [8, с. 233–236]. На жаль, особ-
ливості прикордонного дискурсу недостатньо представлені в 
науковій літературі. 

Метою статті є висвітлення характерних рис комунікатив-
них ситуацій професійного прикордонного дискурсу як особли-
вої форми соціальної взаємодії, що відбувається за певних об-
ставин суспільного життя. 

Мовознавці Ф. Бацевич, В. Бєліков, І. Борисова, І. Шерс- 
тяних, І. Корольова, В. Красних, Л. Крисін, А. Маслова, 
К. Сєдов, С. Устименко, Н. Формановська й ін. проводили 
дослідження комунікативних ситуацій у межах мовленнєвих 
жанрів. Д. Пенева (2012) розглянула прагматичні особливості 
мовленнєвих ситуацій вибачення. А. Гіллеспі, Т. Рідер, 
Ф. Корніш і К. Кемпбел (2014) висвітлили специфіку комуні-
кативних ситуацій у галузі охорони здоров’я. Е. Подховнік 
(2011) дослідила проблеми, що виникають в екзолінгвальних 
мовленнєвих ситуаціях. У роботі А. Хідаят (2016) розглянуті 
особливості мовленнєвих актів. 

Комунікативна ситуація трактується як «обмежений у часі й 
просторі цілісний, соціально осмислений процес безпосередньої 
мовленнєвої взаємодії комунікантів в умовах, якими визнача-
ється їхня дискурсивна поведінка і способи реалізації їхніх пра-
гмакомунікативних інтенцій» [6, c. 93]. Мовленнєвим ситуаціям 
притаманні такі ознаки, як місце спілкування; учасники спілку-
вання (їхні особистісні властивості й характер взаємин один з 
одним); мотив спілкування; мовленнєвий намір; сфера спілку-
вання; тема спілкування [1, с. 5]. 

Прикордонний дискурс, на думку фахівців, «існує в двох 
формах: усній і письмовій. Усний прикордонний дискурс – це 
спілкування людей під час виконання ними службових 
обов’язків. Це може бути мовлення між двома військовослу-
жбовцями, між офіцером та особою, що перетинає державний 
кордон України, або ж офіцера-керівника перед підпорядко-
ваним йому військовим підрозділом. Письмовий прикордон-
ний дискурс є вторинним щодо усного мовлення. Письмове 
мовлення є власне діалогічним, адже діячами за таких умов 
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виступають два комуніканти: автор письмового документа та 
його читач» [3, с. 23]. 

Отже, дискурс – це складна комунікативна подія чи соціо-
лінгвістична структура, яка створюється адресантом у конк-
ретних комунікативних, соціальних і прагматичних ситуаціях. 
Щодо професійного дискурсу, то він розгортається в умовах 
професійної діяльності. Професійний прикордонний дискурс 
є невід’ємною складовою частиною професійної діяльності 
прикордонників. 

Матеріалом дослідження є нормативні документи, навчаль-
ні матеріали, матеріали засобів масової інформації, у яких пред-
ставлені комунікативні ситуації прикордонного дискурсу. 

Особливістю професійного прикордонного дискурсу є 
«семіотична спеціалізація, тобто різноманіття засобів, якими 
користуються суб’єкти під час професійних комунікативних 
контактів» [3, с. 27]. Широко використовується професійна 
лексика під час здійснення офіцерами-прикордонниками про-
фесійної діяльності комунікативного спрямування. Оскільки 
професійна діяльність прикордонників передбачає як усну, 
так і письмову комунікацію із представниками різних куль-
тур, англійська мова стає мовою професійного спілкування 
або вирішення професійних завдань у різноманітних ситуаці-
ях. Тому англомовна професійна лексика широко застосову-
ється в професійному прикордонному дискурсі. Зокрема, це 
відбувається завдяки інтеграції українського прикордонного 
відомства в систему спільної професійної підготовки персо-
налу прикордонних відомств країн ЄС. 

Українські прикордонники беруть участь в операціях 
Європейської агенції із прикордонної й берегової охорони 
(FRONTEX) як спостерігачі. Також вони були учасниками бага-
тьох видів практичної підготовки та семінарах для прикордон-
ників. 2019 р. Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького приєдналася до 
мережі партнерських академій FRONTEX, ставши єдиним на-
вчальним закладом-членом міжнародної мережі партнерських 
академій серед країн Східноєвропейського партнерства та 40-м 
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навчальним закладом, що має робочу домовленість про співпра-
цю з FRONTEX в цілому. Головною метою цих партнерських 
академій є сприяння співробітництву з навчальними закладами 
прикордонної й берегової охорони ЄС, створення спільних осві-
тніх стандартів і модернізація систем навчання та практичної 
підготовки в галузі прикордонної і берегової охорони. 

«Агенція FRONTEX (Європейська агенція з прикордонної і 
берегової охорони) сприяє країнам-членам Європейського 
Союзу (ЄС) у підвищенні та гармонізації стандартів підготов-
ки персоналу прикордонних відомств. Саме професія прикор-
донника потребує спільних підходів у підготовці, тому що 
об’єктивною є потреба мати спільні уявлення про свою про-
фесію людям, які можуть нести службу по різні сторони кор-
дону, але дуже близько один від одного» [2, с. 28]. Співробіт-
ництво НАДПСУ імені Богдана Хмельницького з мережею 
партнерських академій FRONTEX сприяло не лише узго-
дженню Уніфікованої програми підготовки (УПП) фахівців з 
охорони кордону з галузевої рамки кваліфікацій (ГРК) сфери 
охорони кордону, а й впровадженню уніфікованої англомов-
ної професійної лексики в обіг прикордонного дискурсу. 

Звертаючись до вищезазначених особливостей комуніка-
тивних ситуацій, можна стверджувати, що місце мовленнєвих 
ситуацій прикордонного дискурсу визначається сферою дія-
льності комунікантів і способом комунікації: особистої чи 
опосередкованої засобами комунікації (телефонні розмови, 
інтернет, листування звичайною чи електронною поштою, 
засоби масової інформації тощо). 

Учасниками мовленнєвих ситуацій у межах цього дискур-
су є військовослужбовці, прикордонники, представники ака-
демічних кіл, які викладають дисципліни, пов’язані зі служ-
бовою діяльністю прикордонників, представники засобів 
масової інформації, які висвітлюють питання, пов’язані із 
прикордонною діяльністю, а також пересічні громадяни, за-
діяні у прикордонному дискурсі під час перетину державного 
кордону. Крім того, учасниками цих мовленнєвих ситуацій 
можуть ставати й громадяни, чиї інтереси перетинаються із 
зазначеними сферами прикордонної діяльності. 
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Мотиви спілкування та мовленнєві наміри комунікантів є ви-
значальними факторами в доборі мовних засобів для досягнення 
комунікативної мети. До того ж оскільки будь-яка особа зазви-
чай належить до більш ніж однієї групи одночасно, мова, якою 
користуються комуніканти, є відображенням соціальних реалій і 
досвіду, характерних для всіх груп. Це вимагає застосування 
специфічних мовних засобів – професійного мовлення. 

Н. Хомський зазначає, що «важливість мови, яка робить її 
унікальною, полягає не так у її ролі в комунікативних наста-
новах до дії», як «у її ролі у процесі символізації, у поро-
дженні когнітивних образів» [7, с. 506]. Очевидно, що такі 
когнітивні образи виникають або спеціально створюються 
залежно від сфери спілкування та мети спілкування, які є 
ознаками мовленнєвих ситуацій. Сферами, у яких розгорта-
ється прикордонний дискурс, є офіційні прийоми, наради, 
конференції, прес-конференції, переговори, командно-штабні 
навчання, селекторні наради, навчальні ситуації із застосу-
ванням професійної прикордонної лексики, нормативні доку-
менти, робочі ситуації в пунктах пропуску, зокрема з грома-
дянами, які перетинають кордон тощо.  

Отже, особливостями мовленнєвих/комунікативних ситуацій 
прикордонного дискурсу можна вважати застосування профе-
сійного мовлення, якому притаманна професійна прикордонна 
лексика залежно від сфери спілкування; інтенціональність ко-
мунікантів, зацікавленість їх у досягненні певного комунікатив-
ного наміру, що досягається завдяки створенню конкретних ко-
гнітивних образів із використанням певних мовних засобів, 
а саме – професійного мовлення.  
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PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE SITUATIONS 
OF BORDER GUARDS PROFESSIONAL DISCOURSE 

 
Specific features of border discourse as a special form of social 

interaction are considered in the article. The characteristic features of 
communicative situations of border discourse are highlighted. 

The conditions under which modern border discourse takes place are 
analyzed. Particular attention is paid to the professional speech of border 
guards, which is characterized by professional border guard vocabulary, 
depending on the field of communication. 

Discourse is a complex communicative event or sociolinguistic structure 
created by interlocutors in specific communicative, social and pragmatic 
situations. Border discourse exists in two forms: the oral form and written 
form. Oral border discourse is the communication between people in the 
line of duty. It can be a conversation between two servicemen, between an 
officer and a person crossing the state border of Ukraine, or a senior officer 
and a subordinate serviceperson. Written border discourse is secondary to 
oral speech. Written speech is actually dialogical. 
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The material of the research is presented by normative documents, 
educational materials, materials of mass media, in which the 
communicative situations of the border discourse are presented. 

The place of speech situations of border discourse is determined by the 
sphere of activity of communicators and the method of communication: 
personal or indirect means of communication (telephone conversations, 
Internet, correspondence by regular or e-mail, mass media, etc.  

Participants in speech situations within this discourse are border 
guards, academics who teach disciplines related to the activities of 
border guards, members of the media who cover issues related to border 
activities, as well as ordinary citizens involved in border discourse when 
crossing the state border. 

Motives of communication and speech intentions of communicators are 
determining factors in the selection of language means to achieve the 
communicative goal. 

Areas in which the border discourse takes place are official receptions, 
meetings, conferences, press conferences, negotiations, command and staff 
exercises, conferences, training situations with the use of professional 
border guard vocabulary, regulations, official situations at checkpoints. 

Keywords: communicative situations, border discourse, professional 
speech, communicative acts, professional lexicon. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ЯВИЩА 
В НОБЕЛЬСЬКОМУ ЄВАНГЕЛІЇ 1520 РОКУ 

 
Проаналізовано морфологічні ознаки, що характеризують руську 

редакцію церковнослов’янської мови в Нобельському Євангелії 1520 р., 
рукописній пам’ятці з Полісся. Зіставлено виявлені в цьому рукописі 
явища з конфесійними пам’ятками XIV–XV ст. та Пересопницьким 
Євангелієм середини XVI ст. 

Ключові слова: морфологічні явища, Нобельське Євангеліє, руко-
пис, конфесійні пам’ятки першої чверті XVI ст. 

 
Вивчення церковнослов’янської мови руської редакції пер-

шої чверті XVI ст. розширюється з уведенням в науковий обіг 
Нобельського Євангелія 1520 р. На думку Г. Кайперта, варто 
деталізувати редакцію, яку «традиційно називають руською, 
(загально)східнослов’янську, а згодом більш пізні російську, 
українську і, можливо, також західноруську-білоруську редак-
ції» [Кайперт 2017, с. 36]. Як відомо, більш опрацьованою є ат-
рибуція редакції за її графічними та фонетико-орфографічними 
характеристиками.  

Морфологічні описи пам’яток, зокрема конфесійних, старо-
української мови XIV–XV ст. представлені у працях Д. Грин- 
чишина, І. Керницького, В. Мойсієнка, В. Німчука, І. Огієнка, 
В. Русанівського, І. Царалунги й ін. У дослідженні мови Лаври-
шівського Євангелія В. Мойсієнко відзначає, зокрема, особливу 
числівникову форму, іменникову флексію -ови, із дієслівних 
форм – «утворення з редукованою фіналлю дієслів ІІ–ІІІ особи 
однини тепер. часу…; форми ІІ особи однини наказового спосо-
бу…» [Мойсієнко 2018, с. 448]. 

Дієслівна варіантність окремо була простежена в конфе-
сійних текстах XV ст., серед яких «Бибельський Апостол, 
Кам’янко-Струмилівське Євангеліє, Київський Псалтир, Лу-
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цьке Євангеліє, Луцький Псалтир, Путенське Євангеліє, Трі-
одь Цвітна та ін.» [Царалунга 2017, с. 413]. Визначені в них 
варіанти репрезентовані у формах «теперішнього часу і прос-
того майбутнього часу в 2 особі однини -ши – -шь»; усіченні 
«кінцевих -ть/-тъ/-т у дієслівних формах третьої особи одни-
ни й множини теперішнього та простого майбутнього часу»; 
у дієслівних формах «на -м і на -мо у 1 особі множини тепе-
рішнього і майбутнього часу дійсного і наказового способу» 
[Царалунга 2017, с. 413]. 

Вивчення церковнослов’янської мови з кінця XVI ст. часто 
орієнтувалося на стародруки (зокрема Острозьку Біблію 1581 р.) 
і репрезентацію мовних норм у граматиках Лаврентія Зизанія та 
Мелетія Смотрицького. Морфологічні параметри церковно-
слов’янської мови української редакції кінця XVI–XVIІ ст. сха-
рактеризував О. Білих [Білих, 2019]. Зокрема, дослідник звернув 
увагу на порівняльний аспект Острозької Біблії та видань Ско-
рини: «більшість цих нових (порівняно зі старослов’янською 
мовою) форм ужиті й в ОБ 1581, однак у виданнях Ф. Скорини 
вони набагато частотніші. Прикладами таких форм є, зокрема, 
серед іменників давніх *-ŏ-, *-jŏ-основ форми род. одн. на -у, -ю 
(квасу, праху), дав. одн. на -ови, -єви (Даниилови, лекареви), 
місц. одн. на -у (о мужу), дав., ор., місц. одн. на відповідно -амъ, 
-ямъ, -ами, -ями, -ахъ, -яхъ (царствамъ, грехами, въ бедрахъ, 
во оковахъ)» [Білих 2019, с. 57–58]. 

Морфологічний опис Пересопницького Євангелія як пере-
кладної пам’ятки середини XVI ст. здійснили П. Житецький 
[Житецький, 1941], І. Чепіга [Чепіга, 2001] та ін. Серед багатьох 
морфологічних замін П. Житецький відзначав перебудову акти-
вних коротких дієприкметників, що під час перекладу транс-
формуються в дієприслівники з характерною для них син- 
таксичною функцією, витісняючись із предикативної позиції 
[Житецький, 1941, c. 23–29]. 

Нобельське Євангеліє (далі – НЄ) стало «нововідкритою» 
пам’яткою, що репрезентує традиції переписування Святого 
Письма церковнослов’янською мовою. Ця пам’ятка локалізова-
на завдяки першій із двох післямов до рукопису – 1520 р., 
с. Нобель на Поліссі (зараз – Зарічненський район Рівненської 
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області). У другій половині ХІХ ст. Євангеліє було вивезене до 
Вільно, де зберігалося у Віленській публічній бібліотеці. Тоді ж 
було здійснено палеографічний опис рукопису [Гільтебрандт, 
1871], [Добрянский 1882, с. 109–110]. Сучасний опис рукопису, 
який нині зберігається в Бібліотеці Академії наук Литви імені 
Врублевських, підготувала Н. Морозова [Moрозова 2016, с. 274]. 

Натепер ця інформація є чи не єдиною, яка безпосередньо 
стосується самого тексту. Згадки про рукопис і післямови, особ-
ливо першу, наявні також в інших виданнях. 

Відкриття й популяризація Нобельського рукопису та ін-
формації про нього відбулися завдяки інтернет-публікаціям 
В. Тумаш-Ляховець, о. П. Дубінця [Тумаш, Дубінець, 2015], 
О. Бухала [Бухало, 2020] та ін. У науковому плані рукопис не 
був досліджений, що визначає актуальність наукової проблеми. 

Мета статті – проаналізувати морфологічні явища в рукопи-
сному Євангелії з Нобля першої чверті XVI ст. 

 

Завдання дослідження: 
– встановити морфологічні ознаки в НЄ, що характеризують 

мовну взаємодію усної та писемної практик у руській редакції 
церковнослов’янської мови; 

– схарактеризувати фонетичну й орфографічну зумовленість 
морфологічних форм у НЄ; 

– розкрити морфологічні явища в різних частинах рукопису, 
зокрема в Тетроєвангелії та двох післямовах до пам’ятки; 

– порівняти виявлені морфологічні ознаки НЄ із конфесійни-
ми церковнослов’янськми пам’ятками XIV–XV ст. і «руськомо-
вним» перекладом – Пересопницьким Євангелієм 1556–1561 рр. 
(далі – ПЄ). 

На рівні фонетики у НЄ помітні діалектні особливості полі-
ської вимови, про що вже частково розкриті в публікаціях із 
нагоди 500-ліття з часу створення НЄ [Бухало, 2020].  

На рівні морфології відзначаємо багато фіксацій, характер-
них для руської редакції церковнослов’янської мови, що їх роз-
глядаємо як морфологічні явища НЄ. Вкраплення живої мови 
мають не стільки кількісну, а якісну характеристику. У пам’ятці 
виявлені морфологічні явища, які охоплюють різні частини мо-
ви (іменник, прикметник, займенник, дієслово).  
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Іменникові морфологічні показники залежать від витворення 
парадигми відмінювання за родовим принципом і вторинних 
закінчень. Найчастішими є фіксації взаємодії у відмінюванні 
іменників чоловічого роду, що раніше належали до різних ко-
лишніх основ *ǒ, jǒ та *ŭ, у родовому та давальному відмінках. 

– флексія -у іменників у родовому відмінку однини (колишня 
основа іменників на *ǒ): ^ ñëîægí¿à ìèðîó (НЄ, с. 41 зв.);  

– флексія -ови іменників чоловічого роду з основою на *ǒ, jǒ в 
давальному відмінку однини: ³wñèôîâè (НЄ, с. 3 зв.), ã ҃âè (НЄ, 
с. 13 зв.), ³wàíˢíîâè (НЄ, с. 3 зв.) ³ñ ҃âè, ¿ñ ҃îâè (НЄ, с. 46, 299), 
ïgò÷ðîâè, ïgòðîâè (НЄ, с. 52, 150 зв., 314), èðwäîâè (НЄ, 
с. 119 зв.), wíäðgîâè (НЄ, с. 299), ¿gðgwâè (НЄ: с. 181 зв.), êú 
àðõ¿gðgwâè (НЄ, с. 251 зв.), а також неістот: ìèðwâè (НЄ: 301, 
306) (паралельно – ìèðîó). Це одна з прикметних характерис-
тик, коли переписувач надає перевагу вторинним флексіям 
іменників. За другим південнослов’янським впливом ширше 
представлена орфографічна варіантність î –  w, що поширюєть-
ся і на іменникову флексію -îâè/-wâè. 

Іменники wíäðgîâè, ¿gðgwâè, êú àðõ¿gðgwâè – м’якого типу 
відмінювання з колишньою основою на *jǒ, проте вони отриму-
ють вторинне закінчення -îâè. Їх сучасне продовження по-
мітне «у волинсько-поліських же говірках, як і в півден- 
но-західних діалектах…: бра́тови, си́нови, коне́ви (-ови), 
зло́діjеви (-ови), товаришевії, гул’т’ajови, у садови, на вóзови, 
у мишкóви та ін.» [Бевзенко 1980, с. 97]: 

– іменники з колишньою *ǒ-основою в місцевому відмінку од-
нини мають закінчення -и (паралельно з -h): ïðè êí҃sh ôgäwðè 
èâàíîâè÷è #ðîñëà́âè÷#́. (НЄ: 347). Закінчення залежало від твердої 
(-h) чи м’якої (-è) груп іменників, проте у післямові до НЄ зафік-
совано ïðè… ôgäwðè, підтримане морфологічними (і фонетични-
ми) чинниками. Як зазначають дослідники, «загалом послідовне 
використання традиційного -и в аналізованих формах (підтримува-
не упливом української мови, в пам’ятках якої воно є звичай- 
ним …) було особливістю церковнослов’янської мови українсь-
кої редакції» [Білих, 2019, с. 107]; 
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– нові форми іменників середнього роду на -å розкривають 
дію фонетичних законів: íà wáˢðhògíå. Вираз написано кіно-
вар’ю внизу сторінки по центру: Ñε 

æ, è íà wáˢðhògíå, ÷ñòíû" 
ãëàâû (НЄ, с. 31). 

Іменники на -èå послідовно передаються у тексті, у цьому ж 
разі фонетичні зміни (занепад зредукованого та асиміляція [j]) 
очевидні з огляду на особливості написання – винесення літери 
í над рядок. У післямові подібна фонетична ознака зафіксована 
у слові äü"к: äü"ê ìíîã|ãðhøíûè ðàá á ҃æ͠¿è ñàâàñò¿àíú | àâðà- 
àìîâè÷ èæ â íîáëè . (НЄ, с. 347): 

– повні прикметники із закінченням -ого в родовому відмін-
ку однини: åäèíîãî (НЄ, с. 316 зв.). Зберігаючи початкове å як 
маркер церковнослов’янської мови, переписувач передав флек-
сію -ого, властиву українським прикметникам. Вона спорадич-
но представлена в рукописі, натомість переважає церковно-
слов’янське -аго; 

– форми особових займенників òîáh (НЄ, с. 15, 15 зв., 17, 33). 
ñîáh (НЄ, с. 16 зв., 45). 
Дієслово:  
– в обох післямовах до НЄ зафіксований синтетичний пер-

фект ïèñàëú, ïèñàë. У першій післямові дяк пише про свою ро-
боту і переходить на звичну мовну практику, тому така форма 
органічно входила до мовного оформлення прикінцевої тексто-
вої частини рукопису: À ïèñàëú äü"ê ìíîã|ãðhøíûè ðàá á҃æ͠¿è 
ñàâàñò¿àíú | àâðààìîâè÷ èæ â íîáëè (НЄ: с. 347). Синтетичний 
перфект повторюється й у другій післямові: ïèñàë. 

Як уже зазначалося, найчастіше дієслівні зв’язки «пропус-
кали» у перфектних формах 3-ї особи, зокрема у формі одни-
ни. Для порівняння: у вибірках з Острозької Біблії 1581 р. 
«виявлено 380 уживань перфекта, 50 із них без зв’язки» 
[Білих, 2019, с. 383]: 

– орфографічні зміни відображені, зокрема, у фіналі дієслів 
теперішнього часу 1-ї особи однини – у написаннях юса велико-
го нейотованого (@) замість йотованого: ïîêëîí@ñ# (НЄ, с. 4 зв.), 
çíà@ (НЄ, с. 292), ïîëàãà@, òâî ́ð@, òâw ́ð@ (НЄ, с. 292 зв., 
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301, 302). Вони зумовлені другим південнослов’янським впли-
вом, якого в орфографії та графіці дотримувався переписувач; 

– фіналь -ть у дієслівних формах 3-ьої особи однини тепері-
шнього і простого майбутнього часу: ïð³èìåòü (НЄ, с. 3 зв.), 
èçûèägòü, îóïàñgòü (НЄ, с. 4 зв.), ëgæèòü (НЄ, с. 7), áîägòü 
(НЄ, с. 42, 43), öðñòâîóåòü (НЄ, с. 30 зв.), ïîã@áèòü, ïîãîó-
áèòü (НЄ, с. 30 зв., 52 зв.), wáîó#åòü (НЄ, с. 11), ðàñˢõûòèòü 
(НЄ, с. 36). Як і в попередньому випадку, орфографічні переваги 
другого південнослов’янського впливу додавали написань ь на 
місці ъ в Нобельському рукописі; 

– фіналь -ìî/-ìw дієслів 1-ої особи множини теперішнього 
часу: ïðgðhêàåìî (НЄ, с. 172), äàåìw (НЄ, с. 244 зв.). Варіант-
ність розкривається в домінуванні -мъ/-м із характерними для 
українського мовлення флексіями -мо/-мw. За дією другого пів-
деннослов’янського впливу орфографічні варіанти î – w поши-
рюються і на флексії; 

– дієслівні форми на -но зі зв’язкою (ïèñàíî åñòú, äàíî 
áûñ): òàêî áî ïèñàíî åñòú ïð ҃îðêwìú (НЄ, с. 4 зв.), ïèñàíî áî 
åñòü (НЄ, с. 8 зв.), ïèñàíî áî åñ (НЄ, с. 9), w ígìˢ æg gñòü ïè-

ñàíî (НЄ, с. 31 зв.), äàíî áûñ (НЄ, с. 347); 
– активні короткі дієприкметники, становлячи активний ре-

сурс текстової структури конфесійних пам’яток, передаються з 
деякими відмінностями під впливом мовної практики перепису-
вачів. Так, морфологічні зміни активних коротких дієприкмет-
ників у дієприслівники вже наявні на початку рукопису: 
Âèähâ÷øè æg ç÷âhç÷äîó, âúç÷ðàäîâàøàñ# ðàäîñòiþ âgëèêîþ 
shëî … (НЄ, с. 5). Дієприслівник âèähâ÷øè за властивими 
колишньому дієприкметнику граматичними показниками 
числа (і роду) не співвідноситься з дієсловом: âèähâ÷øè… 
âúç÷ðàäîâàøàñ#. Поруч із цим також фіксується короткий 
активний дієприкметник (у множині), що відповідає давній 
книжній традиції його вживання ïðèøεäøε … âèähøà (НЄ, с. 5); 

– прийменник до+ родовий відмінок : äî âèôëèwìà (НЄ: 
170 зв.), що було характерно для тогочасної мовної практики 
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переписувачів. Паралельно з ним уживається прийменниково-
іменникова форма к + давальний відмінок. 

Переписувач виправляє окремі написання в тексті. Так, на 
с. 20 НЄ написано âú öðñòâî íáñíîå, де слово öðñòâî виправ-
лене замість öðñòâ¿å. Написання öðñòâî íáñíîå також зустріча-
ється на наступних сторінках Євангелія (НЄ, с. 41, 41 зв.). Це 
розширює варіантність словосполуки, що має сакральний сенс.  

Євангельський текст і післямови до нього фіксують однако-
вий спектр змін під впливом живого мовлення, що його привно-
сив переписувач. Разом із тим синтетичний перфект, що є відо-
браженням звичної мовної практики спілкування, зафіксований 
у післямовах.  

Вираження окремих морфологічних характеристик залежить 
від орфографічного та фонетичного чинників: книжного друго-
го південнослов’янського впливу та фонетики поліського мов-
ного континууму. 

Порівняння з результатами, отриманими з досліджень 
конфесійних пам’яток попередніх періодів, зокрема ХІV–
ХV ст., засвічує тяглість морфологічних ознак руської редак-
ції церковнослов’янської мови, переважне охоплення форм 
іменників і дієслів. 

Для виявлення змін порівняємо НЄ з ПЄ, що його переклада-
ли впродовж 1556–1561 рр. на Волині. Пам’ятки належать до 
першої чверті й середини XVI ст., репрезентують руську редак-
цію церковнослов’янської мови в НЄ та «руську мову» (старо-
українську) у ПЄ. 

Із морфологічних відзначимо ті заміни, які характеризують 
живомовний вплив у ПЄ: 

– послідовна заміна аориста (та імперфекта) формами 
перфекта без зв’язки: îñi#, ðg÷, ðîäèñ#, ^èäîøa, ðhøa (НЄ) 
– освhтила, рɛкль, с# народиль, пошˢли, мовили (ПЄ); 

– дієслівні форми теперішнього, простого майбутнього часу 
та наказового способу у 1-й особі множини на -мо: ïð¿èähì, 
âèähìú (НЄ) – по(д)мо, оувhдаємо (ПЄ); 

– відсутність кінцевого -ть у дієсловах 3-ї особи однини 
(І дієвідміни): áîóägò (НЄ) – боудɛ (ПЄ); 
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– короткі активні та пасивні дієприкметники замінені на по-
вні пасивні дієприкметники: îáð#mgòg ìëàägígöü ïîâèòü 
ëgæàmü âú #ñëgõ (НЄ, с. 170–170 зв.) – наидɛтɛ младɛньца 
пɛлɛнами повитого. а положɛного въ яслɛхь (ПЄ, с. 251–252). 

– зміни у вираженні категорії істот – неістот іменників: 
îáð#mgòg ìëàägígöü (НЄ) – наидɛтɛ младɛньца (ПЄ). 

Ці зміни, виявлені в текстових частинах обох пам’яток, 
узагальнимо в таблиці:  

 
Нобельське Євангеліє 
1520, с. 170–170 зв. 

Пересопницьке Євангеліє 
1556–1561, с. 251–252 

îñi# освhтила 
ðg÷ рɛкль 
ðîäèñ# с# народиль 

^èäîøa пошˢли 

ðhøa мовили 
ïð¿èähì по(д)мо 
âèähìú оувhдаємо 
áîóägò боудɛ 
ïîâèòü  
ëgæàmü 

повитого 
положɛного 

îáð#mgòg ìëàägígöü наидɛтɛ младɛньца 
 
Разом із тим порівняння окремих частин цих текстів дає під-

стави визначити, що в оформленні окремих граматичних форм 
переписувач НЄ надавав переваги українській фонетиці, а пере-
кладач Пересопниці – книжній. Наприклад, фонетична зміна 
-ж- (<*dj) відбита в дієслівній формі з НЄ áûñòg wñîóæàëè, тоді 
як у перекладі, ПЄ, перевагу надано церковнослов’янському  
-жд-: быстε нε wсоуждаю: 

НЄ: Ãë ҃þ æg âàì. "êî öð ҃êâg áîë¿è åñ çäh, amg ëè 
áûñòg âèähëè, ÷ˢòî åñ. íèêîëè æg îóáw áûñòg wñîóæàëè 
ígïîâhíˢíûõ. (НЄ, с. 34). 
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ПЄ: Рεкоу же ва(м). ижε цр ҃квъ болˢши єс(т) здε. єсли быстε 
вѣдали, што є(ст) мл(с)ти хощу а нε жрьтвы. николи быстε нε ѡсоуждаю неповинˢны(х) (ПЄ, с. 55). 

У наведеному вище текстовому фрагменті з НЄ не фіксу-
ються форми перфекта без дієслова-зв’язки, дієслівні форми 
1-ї особи множини на -мо, але ми виявили їх в інших частинах 
цього рукопису церковнослов’янською мовою. Для ПЄ – це час-
тотні характеристики, що супроводжуються не тільки морфо-
логічними, фонетичними, але й лексичними і синтаксичними 
трансформаціями. 

 

Висновки. Руська редакція церковнослов’янської мови рукопи-
сного Євангелія з Нобля уточнюється за морфологічними характе-
ристиками: закінчення -у в родовому відмінку однини іменників 
чоловічого роду; -ови в давальному відмінку однини іменників 
чоловічого роду (на позначення істот і неістот), -и в місцевому від-
мінку однини іменників твердої групи чоловічого роду, фіналі -ть 
у 3-й особі однини теперішнього і простого майбутнього часу, 
-мо у 1-й особі множини теперішнього часу, зміна коротких актив-
них дієприкметників у дієприслівники й ін. З’ясовано, що синтети-
чний перфект функціонує у післямовах до НЄ. 

Характерні для НЄ фонетико-орфографічні зміни розширю-
ють морфологічну варіантність. Виявлено ознаки другого пів-
деннослов’янського впливу щодо орфографічних замін о – w у 
вторинних фіналях  іменників – -ови/-wви, дієслів – -мо/-мw. 
До наслідків цього впливу належить орфографічне передавання 
особового закінчення @ у 1-й особі множини. На фонетико-
орфографічне передавання граматичних форм також вплинула 
місцева мовна практика сплутування h – è, h – å. 

Перспективи дослідження – повне вивчення морфологіч-
них характеристик НЄ, співвідношення живомовних явищ у 
структурі церковнослов’янського тексту для виявлення сту-
пенів мовної інтерференції, зіставлення з конфесійними 
пам’ятками різних періодів. Вони забезпечать повноту дослі-
дження церковнослов’янської мови руської редакції першої 
чверті XVI ст. і Нобельського рукопису зокрема. 



 104 

ЛІТЕРАТУРА  
 
1. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ, Вища школа, 

1980. 247 с. 
2. Білих О. П. Українська редакція церковнослов’янської мови кін-

ця XVI–XVII ст.: проблеми інтерференції та морфологічного унорму-
вання: дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Кропивницький, 2019. 489 с. 

3. Бухало Олексій. Нобельське Євангеліє: 500-річний рукопис, 
який написали на Поліссі, 14 червня 2020. https://www.bbc.com/ukrainian 
/features-53010787 

4. Гильтебрандт П. А. Рукописное отделение Виленской публич-
ной библиотеки, состоящей под Августейшим покровительством Его 
Императорскаго Высочества государя наследника цесаревича Алекса-
ндра Александровича: Церковно-славянския рукописи. Русские перга-
мены. Вып. первый. Вильна : Издание Виленской публичной библио-
теки, 1871. 230 с. 

5. Добрянский Ф. Н. Описание рукописей Виленской публичной 
библиотеки, церковно-славянских и русских. Вильна : Типография 
А. Г. Сыркина, 1882, LVI, 533 с. 

6. Житецький П. Нарис літературної історії української мови в 
XVII віці : з дод. слов. книжної укр. мови за рукописом XVII віку 
/ вступ. ст. Л. А. Булаховського. Львів : Укр. вид-во, 1941. 

7. Кайперт Гельмут. Церковнославянский язык: круг понятий 
(пер. с нем. Марины А. Бобрик). Slověne. 2017. No. 1. С. 8–75. 

8. Мойсієнко Віктор. Протографи і мова Лавришівського Євангелія. 
URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Moisiienko_Viktor/Protohrafy_i_mova 
_Lavryshivskoho_Yevanheliia/ 

9. Морозова Надежда. Сводный каталог кириллических рукописных 
книг, хранящихся в Литве : Предварительные материалы. Slavistica 
Vilnensis 2016 61. 257–366. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10652 

10. Тумаш Валентина, Дубінець Павло. Рукописне Нобельське Чет-
вероєвангеліє – найдавніша писемна пам’ятка Українського Полісся. 
2015. URL: http://prosvita.rv.ua/index.php?option=com_content&view 
=article&id=148:2015-02-23-08-10-47&catid=35:news&Itemid=27 

11. Царалунга І. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній 
мові ХІV–XV ст.: монографія. Хмельницький : Гонта А. С., 2017. 448 с. 

12. Царалунга Інна. Дієслівна варіативність у староукраїнській мові 
XIV–XV ст. (на матеріалі писемних пам’яток конфесійного стилю). 
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2017. Вип. 64. 
Ч. І. С. 413–424. 



 105 

13. Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка україн-
ської мови. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 р.: Дослідження. Транс-
літерований текст. Словопокажчик / підгот. І. П. Чепіга, Л. А. Гнатенко ; 
ред. кол. О. С. Онищенко [та ін.]. Київ, 2001. С. 13–54. 

 
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ ДЖЕРЕЛ 

 
НЄ – Нобельське Євангеліє, 1520. Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka. F19-35. URL: https://aleph.library.lt/F?func=direct&local 
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текст. Словопокажчик. Slovopokazhchyk. 2011 / голов. ред. O. С. Oни- 
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MORPHOLOGICAL PHENOMENA 
IN THE NOBEL GOSPEL OF 1520 

 
The article discusses morphological phenomena in the Nobel Gospel, 

the written monument from Polissia dating back to 1520. The monument 
was copied out in Church Slavonic with some features of the vernacular 
primarily exhibited in phonetics and orthography. The study attempts to 
reveal the morphological phenomena that characterize the impact of the 
vernacular and contribute to broader language variation in the manuscript. 
It describes some of the morphological phenomena in different parts of 
speech (the noun, the adjective, the verb). 

Morphological features are compared in different parts of the 
monument: the four Gospels and the afterword. The latter contains the 
synthetic perfect form. 

The study examines language contamination observed in the combination 
of phonetic features of Church Slavonic and morphological features of the 
Ukrainian language such as the final -мо/-мw in verbs. It is essential to take 
into account the Second South Slavic Influence on the morphological charac-
teristics of the text, e.g. orthographic change of о -w in the endings -ови/-wâè 
of masculine singular nouns in the dative case or in the final -мо/-мw of the 
first person plural verbs in the present tense. 
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The study demonstrates that the text morphology is influenced by ortho-
graphic and phonetic variants h – è, h – å typical of the language conti- 
nuum in Polissia. 

The article explains the interaction between the hard and soft types of de-
clension in singular masculine nouns in the dative case under the condition 
that nouns with the former base in *jǒ acquire secondary flections -ови/-wâè. 

To characterize the morphological features of the Ruthenian variant of 
Church Slavonic, the Nobel manuscript was compared with the monuments of 
the same confession dating from the previous period of the 14th–15th centuries. 

A comparison with the Peresopnytsia Gospel, which is a translation into 
the Ruthenian (Old Ukrainian) language performed in Volyn, dating from the 
middle of the 16 century, gives grounds to confirm the conclusion about par-
tial morphological changes in the Church Slavonic Gospel from Nobel and 
systemic features of the Ukrainian language represented in the translation 
from Persopnytsia. 

Keywords: morphology, Ruthenian variant of Church Slavonic, 
Nobel Gospel, manuscript, confessional monuments of the first quarter 
of the 16th century. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
У МОВОЗНАВСТВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Ідеться про концептуальний аналіз як комплекс методик дослі-

дження концепту. Здійснено аналіз праць, присвячених концептуаль-
ному аналізу. Розкрито структуру концепту та можливі  алгоритми 
аналізу цієї структури. Встановлено мету й об’єкт концептуального 
аналізу. Концептуальний аналіз розглядається як сукупність методів 
усіх наукових парадигм із перевагою когнітивно-дискурсивної. 

Ключові слова: концепт, концептуальний аналіз, алгоритм аналізу, 
лінгвоконцептологія, концептуалізація. 
 

Важливою тенденцією розвитку науки другої половини 
ХХ ст. стала інтеграція. Лінгвоконцептологія постала саме в 
цей період змін, наприкінці ХХ ст., із власне лінгвокогнітології 
та лінгвокультурології. Базовим терміном лінгвоконцептології є 
концепт. Зміна фокусу в тріадах мова-людина-пізнання, мова-
людина-культура сприяла утворенню когнітивно-дискурсивної 
наукової парадигми. На перший план вийшов суб’єкт пізнан-
ня – людина, та через призму її сприйняття почали досліджува-
тися мова та мислення. Мовознавчій науці необхідний був но-
вий термін на позначення поняття з асоціативно-образними, 
оцінними значеннями – ним став концепт. Концепт – згусток 
структурованого знання, місцем побутування якого є людська 
свідомість; глобальна розумова одиниця знання, що навантаже-
на культурною інформацією та є складником «колективного 
несвідомого». Ця багатозначність та багатовимірність робить 
концепт предметом вивчення багатьох наук: філософії, психо-
логії, логіки, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, літе-
ратурознавства, культурології та лінгвоконцептології; термiн 
стає «парасольковим» (за визначенням С. Воркачова).  

 



 110 

Постановка проблеми. Характерна для періоду становлен-
ня нової науки термінологічна і методологічна неусталеність 
притаманна й лінгвоконцептології. Єдиної методики концепту-
ального аналізу ще не існує, а, моживо, й не існуватиме, оскіль-
ки кожен вчений використовує власний набір методів, які від-
повідають завданням дослідження.  

 

Аналіз досліджень. У статті проаналізовано праці О. Вороб- 
йової, В. Старка, Ж. Краснобаєвої-Чорної, З. Попової, Й. Стер- 
ніна, М. Піменової, В. Маслової й ін., присвячені алгоритмові 
концептуального аналізу. 
Мета статті – аналіз поглядів науковців на питання кон-

цептуального аналізу.  
Завдання статті: проаналізувати погляди вчених на струк-

туру концепту, з’ясувати особливості використання методів 
концептуального аналізу для кожної складової частини концеп-
ту, розглянути наявні алгоритми концептуального аналізу. 
Актуальність. З огляду на панування когнітивно-дис- 

курсивної наукової парадигми, підвищення інтересу до 
суб’єкта пізнання, проблеми лінгвоконцептології є досить 
актуальними. Аналіз та упорядкування існуючих методів 
концептуального аналізу необхідні для становлення методо-
логії в цій галузі. 

 

Виклад основного матеріалу. Концепт має тришарову бу-
дову: понятійний, образний та ціннісний елементи. В. Кара- 
сик, С. Воркачов виокремлюють у концепті три складові: поня-
тійну, образну, ціннісну. Ю. Степанов поділяє структуру кон-
цепту в такий спосіб: основна (актуальна ознака), додаткова 
(пасивна ознака), внутрішня форма. Й. Стернін виділяє ядро та 
периферію в структурі концепту, де ядро – базовий прошарок, 
понятійний і образний складники, а периферія – когнітивний 
прошарок, інтерпретаційне поле, ціннісний складник. Такий 
поділ доводить відмінність концепту від поняття, його ширше 
поле вираження, за виразом С. Ляпіна, «в глибині концепту 
мерехтить поняття». В. Маслова розглядає структуру концепту 
як п’ятишарову, де до ядра належать словникова дефініція та 
етимологія концепту, а до периферії – інші дефініції концепту 
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(наукові, філосовські), шар, на якому розташовані метафора, 
метонімія, ідіоми, фразеологізми, сталі вирази, приказки й 
прислів’я; індивідуальне сприйняття концепту [9, c. 248]. 
А. Приходько розглядає структуру концепту як субстрат (по-
нятійний компонент, основа концепту), адстрат (перцептивно-
образний компонент, надбудова-1), епістрат (ціннісний компо-
нент, надбудова-2). Т. Радзієвська, спираючись на позиції 
Ю. Степанова, розглядає концепт як утворення з шарувастою 
будовою, яке складається з актуального семантичного шару, 
пасивного шару (додаткових смислів) та етимологічного сми-
слового шару. 

С. Жаботинська розтотожнює поняття концептуальна та 
когнітивна модель. На думку дослідниці, концептуальна мо-
дель – структура бази даних без урахування застосованих до 
неї когнітивних операцій, натомість когнітивна модель – стру-
ктура бази даних з урахуванням таких операцій, що сприяють 
утворенню на основі однієї концептуальної моделі кількох ко-
гнітивних. Концепт виступає інваріантом, що втілюється в мові 
через концептори. За С. Жаботинською, шлях від концептуаль-
ної до когнітивної моделі пролягає через схему зовнішній 
світ – мислення – мова. Це модель формування образу світу в 
мисленні людини. Значення мовної одиниці стає конструктом, 
в його основі лежить когнітивна модель як модифікація певної 
концептуальної моделі. Подальший рух через схему значення 
мовного знака – сам мовний знак – внутрішня форма. Значення 
мовного знака – це активація інформації з мислення. Мотива-
ція мовного знака простежується по лінії зовнішньої та внут-
рішньої форм знака. Схема мовний знак – внутрішня форма – 
зовнішня форма розглядається як процес когнітивного мапу-
вання: фрагментарного представлення внутрішньої форми мо-
вного знака в його зовнішній формі. Подані схеми є спробою 
реконструкції алгоритму пізнання в людській свідомості, до-
слідження руху, трансформації та структуризації інформації в 
цілісний багатошаровий концепт [5, с. 219]. 

Ми розглянемо погляди вчених на проблему моделювання 
концепту. З. Попова та Й. Стернін пропонують метод семанти-
ко-когнітивного аналізу концепту (від змісту значень до змісту 
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концептів). Це породжує два напрямки дослідження концептів: 
1) когнітивна семасіологія – повернення до мови (використан-
ня когнітивних знань для пояснення явищ і процесів у семан-
тиці мови, поглиблення вивчення лексичної та граматичної 
семантики); 2) лінгвістична концептологія – рух до свідомості 
(моделювання концептів як одиниць національної концепто- 
сфери). Залежно від методики дослідження також виокремлю-
ють такі напрямки: лінгвопоетологічний (Л. Бєлєхова, О. Во- 
робйова), лінгвокультурологічний (Ю. Степанов, В. Карасик, 
С. Воркачов, А. Приходько), когнітивно-дискурсивний (А. Мар- 
тинюк, І. Шевченко), когнітивно-семантичний (Й. Стернін, 
М. Нікітін). Варто зазначити, що більшість сучасних методик 
аналізу концепту грунтуються на відкриттях засновників ког-
нітивної лінгвістики: фреймовій семантиці Ч. Філлмора, теорії 
метафори та метонімії Дж. Лакоффа і М. Джонсона, сценаріях 
Р. Абельсона, ментальних просторах Ж. Фоконьє, фреймах 
М. Мінського, когнітивних прототипах Є. Рош та ін. 
Концептуальний аналіз – комплекс прийомів моделювання 

концепту, один із способів реконструкції мовної та концептуа-
льної картин світу. Інтеграція як загальнонаукова тенденція 
уможливлює комплексний аналіз концептів та застосування 
методів лінгвосемантики, когнітивної лінгвістики, концептоло-
гії, лінгвокультурології та дискурсного аналізу для встановлен-
ня поняттєво-ціннісного та образно-ціннісного змісту концепту. 
Учені виокремлюють два підходи до концептуального аналізу: 
когнітивний (інтегрально-когнітивний) та дискурсивний (текс-
туально-дискурсивний). Концептуальний аналіз є продовжен-
ням семантичного аналізу. «Глобальне завдання когнітивного 
лінгвокультурологічного дослідження – вивчити категоризацію 
світу і принцип вербалізації ментальних одиниць – концептів та 
їхнього функціонування у мегатексті» [15, с. 109]. Об’єктом 
концептуального аналізу (далі – КА) є деривати ядра, парадиг-
матичні зв’язки, синтагматичні зв’язки, історична еволюція 
концепту, ключові слова, дискурс. Зокрема, синоніми – най-
більш актуальні ознаки концепту, антоніми – зв’язки концептів 
між собою, синтагматичні зв’язки – способи категоризації кон-
цепту. Кінцева мета КА – побудова концептуальної моделі того 



 113 

інформаційного фрагмента, що фіксується знаком. Із цією ме-
тою використовуються концептуальні структури: пропозиції, 
фрейми, сітки, прототипні моделі [10, с. 104]. 

Результатом КА має стати когнітивна репрезентація отри-
маних лінгвістичних результатів, що передбачає моделюван-
ня структури концепту за результатами опису його мовної 
об’єктивації: 1) опис структури концепту, когнітивних плас-
тів, їхніх когнітивних секторів і когнітивних ознак; 2) ядрово-
периферійне впорядкування пластів концепту; 3) опис інтер-
претаційного поля як сукупності концептуальних стереотипів 
[13, c. 58–72]. 

Як зазначає В. Старко, специфіку окремого методу КА ви-
значають такі компоненти: 1) теоретичні основи; 2) об’єкт до-
слідження – концепт певного типу; 3) мовний матеріал аналізу; 
4) мета аналізу; 5) процедура аналізу [14, с. 105]. 

На думку О. Домніч, найбільш оптимальною є комплексна 
методика дослідження концепту, яка поєднує традиційні лінгві-
стичні (порівняльно-історичний, порівняльний, кількісний, 
структурний, дискриптивний тощо) і нові для лінгвістики мето-
ди дослідження (прийоми семантико-когнітивного опису конце-
птів (за З. Поповою та Й. Стерніним), принципи опису концеп-
туальних структур, розроблені В. Піменовою [4, с. 110]. 

В. Воркачов з огляду на зазначену тришаровість концепту 
пропонує свій алгоритм аналізу його структури: понятійна 
складова розглядається на матеріалі дискурсних реалізацій 
повсякденної свідомості; образна – шляхом аналізу когнітив-
них метафор; ціннісна – через аналіз етимології мовних реалі-
зацій концепту, синонімічних та антонімічних асоціативних 
зв’язків. Т. Радзієвська у концептуальних дослідженнях вда-
ється до семантичного й етимологічного аналізу ключових 
лексем концепту, застосовує прототипічний аналіз, теорію 
концептуальної метафори для аналізу граматичних конструк-
цій, що входять до інтерпретаційного поля концепту. Відпо-
відно до структури концепту А. Мартинюк пропонує дослі-
джувати понятійний субстрат за допомогою концептуального, 
диференційного, компонентного та етимологічного аналізів, 
додатково застосовується також методика фреймового моде-
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лювання, інструментарій теорії когнітивної метафори. Г. Зань- 
ковська до перелічених методів додає метод суцільної вибір-
ки, дефініційний, контекстуальний, структурно-семантичний, 
кількісний, компаративний, інтерпретаційно-текстовий. А. При- 
ходько пропонує для кожної із трьох складників концепту 
застосовувати такі методи: понятійна – дефініційно-компо- 
нентний аналіз, образна – контекстуальний метод, ціннісна – 
кількісні методи (актуальність), компонентний і контекстуа-
льний аналіз (оцінка). І. Голубовська розподіляє методи кон-
цептуального аналізу за науковими парадигмами. 
Структурно-семантична парадигма мовного знання: метод 

компонентного, дефініційного, контекстуального, дистрибутив-
ного аналізу; порівняльно-історична: описовий, зіставний, ме-
тод етимологічного аналізу ядерних лексем ідентифікаторів, 
квантитативний метод (кількісно-якісний аналіз); когнітивно-
дискурсивна: метод когнітивних інтерпретацій, методика кон-
цептуального аналізу, методика фреймового моделювання, 
прототипічний аналіз, метод концептуальної метафори Дж. Ла- 
коффа, М. Джонсона, метод внутрішньої інтроспекції, методи-
ка когнітивно-дискурсивної інтерпретації. Що більше методів 
буде застосовано в КА, тим більшою буде кількість виявлених 
ознак концепту. 

Найбільш актуальними і вживаними на цьому етапі розвитку 
лінгвоконцептології залишаються прототипічний аналіз, що ле-
жить в основі категоризації інформації, за допомогою якого та-
кож можна досліджувати специфіку національних картин світу; 
метод концептуальної метафори, що дає змогу на рівні синтак-
сису відслідковувати особливості метафоризації в мовній карти-
ні світу певного народу; когнітивно-дискурсивна інтерпретація 
уможливлює розгляд концептів у різноманітних дискурсах, зок-
рема у філософському, поетичному, медійному, що дає повноту 
уявлення про концепт, його значимість для певної культури. 
Також не оминути традиційних методів, таких, як дефініційно-
компонентний, етимологічний, оскільки ці методи допомагають 
з’ясувати зміст ключової лексеми концепту. 

Деякі вчені пропонують конкретний алгоритм аналізу, по-
крокову інструкцію щодо здобуття змісту концепту, що закодо-
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ваний у його вербально вираженій частині, також слід врахову-
вати невимірювану частку невербального, яка не знайшла омов-
лення. «Ще одна властивість концепту – велика кількість спосо-
бів апеляції до нього (входів в концепт), тобто можливість його 
вираження з допомогою одиниць різних рівнів – лексем, фразе-
ологізмів, словосполучень, речень» [12, с. 16]. Аналіз вербаліза-
ції концептів здійснюється в основному на лексичному, фразео-
логічному та синтаксичному рівнях мови. 

О. Воробйова обґрунтовує такий алгоритм моделювання 
концепту: 1) визначення способів/засобів «входу в концепт» 
(А. Приходько) із мовленнєвої, дискурсної, текстової площини; 
2) метамовне (вербальне) титулування концепту; 3) етимологіч-
ний та/або компонентний аналізи; 4) поняттєвий аналіз за 
довідковими й енциклопедичними джерелами; 5) побудова 
синонімічних, або семіотичних рядів; 6) реконструкція пер- 
цептивно-образного шару концепту за допомогою концептуаль-
них тропів; 7) визначення ціннісного, велоративного складника 
концепту [2, с. 9]. 

Учені Воронезької школи З. Попова та Й. Стернін здійсню-
ють аналіз концепту так: 1) побудова номінативного поля кон-
цепту; 2) аналіз і опис семантики мовних засобів, які входять у 
номінативне поле концепту; 3) когнітивна інтерпретація резуль-
татів опису семантики мовних засобів – виявлення когнітивних 
ознак, які формують досліджуваний концепт як ментальну оди-
ницю; 4) верифікація отриманого когнітивного опису в носіїв 
мови; 5) опис змісту концепту у вигляді переліку когнітивних 
ознак; 6) моделювання концепту, яке уможливлює опис концеп-
ту як цілісної ментальної одиниці [11, с. 160, 161]. 

Процедура КА, запропонована В. Старко, виглядає так: 1-й 
крок – установлення тих меж фрагмента реальності, що їх задає 
мовне вираження концепту; 2-й крок – окреслення кола вербалі-
заторів концепту з дотриманням критеріїв відбору мовного ма-
теріалу; 3-й крок – аналіз семантики відібраних одиниць з ме-
тою пошуку концептуальних ознак; 4-й крок – «групування 
вербалізаторів за спільними ознаками»; 5-й крок – впорядкуван-
ня аналізу – «звужування ознак»; 6-й – зіставлення результатів 
розгляду концептів в різних мовах [14, с. 107, 108]. 
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М. Піменова прямує дещо іншим шляхом: 1) аналіз лек-
сичного значення та внутрішньої форми слова; 2) вияв сино-
німічного ряду лексеми; 3) опис способів категоризації кон-
цепту у мовній картині світу; 4) встановлення способів 
концептуалізації як вторинного переосмислення відповідної 
лексеми, вивчення концептуальних метафор і метонімій; 
5) дослідження сценаріїв [1, с. 15]. 

В. Маслова встановлює референтну ситуацію, до якої на-
лежить концепт та місце концепту в мовній картині світу, у 
мовній свідомості нації; враховує етимологічну специфіку, 
залучаючи різноманітні контексти: поетичні, наукові, філо-
софські, публіцистичні; результати зіставляє з аналізом усіх 
зв’язків лексеми [8, с. 46]. 

У два етапи проводить концептуальний аналіз Ж. Красно- 
баєва-Чорна: 

1-й етап, перший рівень концептуалізації: окреслення ядра на 
основі словникової дефініції однойменної лексеми різних істо-
ричних періодів, встановлення периферії концепту за допомо-
гою асоціативного експерименту, опрацювання ідеографічної 
структури концепту, визначення місця концепту в загальній 
концептуальній схемі української мови; 

2-й етап, другий рівень концептуалізації: добір фонової інфо-
рмації (зі словників різних типів: етимологічних, тлумачних, 
міфологічних, культурознавчих, етнолінгвістичних) до кожного 
семантичного поля, групи, підгрупи, виокремлення з фонової 
інформації спільних і диференційних, загальнокультурних й 
етнокультурних складників концепту [7, с. 46, 47, 48, 49, 50]. 

 

Висновки. Мета концептуального аналізу – реконструкція 
знань про світ, які складаються в мовну картину світу. Концеп-
туальний аналіз є семантичним аналізом лексики, граматики і 
прагматики мови, сполучуваності, ідіоматики, етимології то-
що. У центрі уваги дослідника – тлумачення слова, що дозво-
ляє визначити, порівнювати й описувати мовні явища та ті 
уявлення, які за ними стоять. Учені прагнуть розглядати кон-
цепт якомога ширше, досліджуючи його в різних дискурсах, 
виявляючи його у зв’язку з концептуалізацією, категоризацією, 
когнітивною моделлю. Використання різноманітних словників 
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дозволяє досліджувати концепт у діахронії та синхронії, про-
слідковувати його звуження чи розширення. Побудова синоні-
мічних рядів, встановлення взаємозв’язків з іншими концепта-
ми мови сприяє формуванню уявлення про концептуальну 
картину світу у свідомості носіїв мови. Вибір певних методів 
концептуального аналізу залежить від цілей і завдань, які ста-
вить перед собою дослідник. 
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CONCEPTUAL ANALYSIS IN LINGUISTICS 
IN EARLY XXI CENTURY 

 
The article deals with the conceptual analysis as a complex of methods 

of concept analysis. The relevance of the attempt to structure the existing 
methods is proved by the infant stage of linguoconceptology in modern 
science. Modern linguistics has not offered a single classical method of 
conceptual analysis despite a number of works on concept methodology in 
home and foreign linguistics. The research has been made through the 
analysis of Ukrainian and Russian linguoconceptoloists’ works. Special 
attention has been paid to the influence of integration (the general scientific 
tendency). The article has considered the structure of the concept and has 
given examples of its analysis. The object of the analysis, which is at the 
same time one of the “entrances” into concept, has been clarified. The 
purpose of the analysis has been defined as concept modeling. Distribution 
of the methods of the conceptual analysis through scientific paradigms has 
been considered. The relative character of the conceptual analysis chosen 
and the type of the concept, the researches item of its structure and the 
researcher’s purpose has been studied. Possible trends of concept studies 
have been revealed. In general, the article has outlined a range of 
important issues of conceptual analysis: choice of methods, material 
researched, methods of structure study, optimal algorithm of concept 
analysis. The article may contribute to selecting the algorithm of the 
concept analysis. Conceptual analysis has prospects for further research, as 
some aspects of concept remain nonberbal. 

Keywords: concept, conceptual analysis, concept methodology, 
analytical algorithm, linguoconceptology. 
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СЕМАНТИКА СОМНЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ 
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАСС-МЕДИА 
 
Как неотъемлемая черта текста СМИ, субъективная модаль-

ность выражает оценку и отношение автора к содержанию, она 
передает эмоции автора, отражает идеи и мировоззрение автора, 
является средством взаимодействия между автором и читателем. 
В статье представлены результаты исследования семантики сом-
нения как одного из аспектов авторской субъективной модальности 
и способов её реализации в текстах современных русскоязычных 
масс-медиа, доказана необходимость её дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: субъективная модальность, семантика сомне-
ния, текст современных русскоязычных масс-медиа. 

 
Вторая половина ⅩХ – начало XXI века были золотым пери-

одом расцвета средств массовой информации и новых техноло-
гий. Быстрое развитие средств массовой информации постепен-
но изменило способ взаимодействия между людьми и миром. 

Исследование языка средств массовой информации стало 
важным направлением лингвистики: «Общую закономерность в 
эпоху тотальной информатизации общества составляет сущест-
вование особого языка СМИ. Аккумулируя языковую, социаль-
ную, культурно-историческую память конкретных языков, его 
используют для производства текстов массовой коммуникации, 
приобретающих межнациональный характер» [Язык, 2004, 
с. 38]. Тексты СМИ – это органичное соединение объективности 
и субъективности, рациональности и эмоциональности в комму-
никативном аспекте, поскольку информационная и воздейству-
ющая функции являются для них основными.  
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В качестве важного средства реализации функций текста 
субъективная модальность стала центром внимания многих уче-
ных. Большой вклад в ее изучение внесли И. Р. Гальперин, 
Г. П. Немец, Г. Я. Солганик [Гальперин, 1981; Немец, 1991; Со-
лганик, 2001] и др. Исходя из коммуникативной реальности тек-
ста, многие ученые рассматривают субъективную модальность 
как функциональную семантическую категорию, тесно связан-
ную с автором. Таким образом подчеркивается фактор антропо-
центричности, субъективности в языке.  

А. В. Бондарко, Т. В. Шмелева и другие также рассматривают 
субъективную модальность текста как категорию текста, тесно 
связанную с оценкой и прагматикой [Бондарко, 1971; Шмелева, 
1984]. Таким образом, текст является продуктом вербального об-
щения, и его основная функция заключается в передаче идей и 
эмоциональных установок автора. Субъективная модальность – 
важное средство достижения этой функции. 

Модальность проявляется с разной степенью очевидности в ра-
зных типах текстов. В текстах СМИ способы реализации субъек-
тивной модальности зависят от того, что хочет преподнести автор 
аудитории. Как отметила Н. И. Клушина, «информация, которую 
собирают и обрабатывают конкретные люди для определенных 
групп читателей, и не может быть абсолютно объективной. Чита-
тель всегда получает интерпретацию информации, как бы ни по-
дчеркивался ее объективный характер» [Клушина 2001, с. 1]. 

«Сомнение как выражение личностного отношения в процессе 
осмысления фактов и явлений действительности традиционно 
рассматривается в зоне субъективной модальности и представле-
но как одно из субъективно-модальных значений», – вторит 
Е. Е. Орехова [Орехова, 2011, с. 419]. Масс-медиа могут навязы-
вать свое мнение с категоричной уверенностью или представлять 
разные точки зрения, которые можно поставить под сомнение. 

Несмотря на то, что семантике сомнения посвящены интере-
сные и значительные труды [Гоголина, 2005; Юровицкая, 2005; 
Никольская, 2009; Нагорный, 2010], неисследованными остают-
ся многие важные вопросы, касающиеся представления кате 
гории сомнения в языковых формах. Не рассматривалась и спе-
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цифика реализации, а также роль соответствующего концепта в 
масс-медийном дискурсе. 

Л. А. Пиотровская в своей работе впервые ввела термин 
«специальный маркер эмотивности» для описания эмотивных 
высказываний [Пиотровская 1995, с. 37]. Для различения 
средств репрезентации сомнения И. Г. Никольская вводит тер-
мины «специализированный маркер» и «косвенный маркер». 
Все специализированные маркеры (прямые, непосредственные 
показатели) относятся к ядерным (основным) средствам репре-
зентации семантики сомнения и служат для передачи инвариан-
тного значения сомнения, т. е. являются однозначными. Косвен-
ные маркеры служат для создания многочисленных вариантных 
значений сомнения, например: сомнения-предположения; сом-
нения-кажимости, сомнения-смущения, сомнения-опасения, 
сомнения-недоверия и т. п. [Никольская, 2009, с. 199].  

Пересечение с другими семантическими категориями при- 
водит к усложнению семантической категории сомнения, в ре-
зультате чего возникают вариантные категориальные ситуации. 
Например, категория сомнения пересекается с категорией утверж-
дения/отрицания и категорией определённости/неопределённости. 

Категория определённости/неопределённости интерпретиру-
ется как «не знаю / знаю», «неясно / ясно», «неточно / точно» 
в поверхностной семантике: Якобы оттуда выбросили и чуть 
ли не избили активистку за украинский язык (Страна.ua. 
29.10.2020); «Подписывали документы переговорные группы – 
они опубликованы в интернете – а потом дальше эти догово-
ренности не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю – не выпол-
нили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? 
Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это 
сделать?» – рассказал Богдан (Страна.ua. 23.11.2020); Пока нет 
данных о том, что кто-то заразился коронавирусом из-за мо-
роженого (Сегодня. 15.01.2021). 

В систему отношений утверждение/отрицание категория со-
мнения была введена О. Есперсеном. В концепции О. Есперсена 
отношения утверждения/отрицания представлены в виде трой-
ного противопоставления:  

А – утверждение (Positiv «положительная ступень»);  
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В – сомнение (Questionabl «сомнительная ступень»);  
С – отрицание (Negativ «отрицательная ступень») [Есперсен, 

1958, с. 376].  
В этой системе семантика сомнения выступает в качестве сред-

ней, промежуточной ступени между утверждением и отрицанием, 
выражает неуверенность и в равной степени противопоставлена 
как утверждению, так и отрицанию [Калинина, 2010, с. 107]. 

По мнению А. А. Калининой, в тексте маркер сомнения мо-
жет выражаться в повествовательных и вопросительных пред-
ложениях, при этом сомнение не всегда выступает в качестве 
средней, промежуточной ступени между утверждением и отри-
цанием, а часто занимает зону значений, предельно близких к 
области полного отрицания: Ну мы разве с вами должны обез-
ьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то 
делает? Ну, наверное, нет. (РИА «Новости» 28.03. 2021).  

Проанализировав «Объяснительный словарь» [Объяснитель-
ный 2003], «Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений» [Ожегов, 1999] и «Толковый 
словарь русского языка» под редакции Д. Н. Ушакова [Ушаков, 
1935–1940], мы обнаружили 60 единиц, репрезентирующих 
сомнение. Из них 6 полнозначных слов, прямо называющих 
сомнение: 3 существительных (сомнение, неуверенность, 
колебание), два глагола (сомневаться, колебаться), одно при-
лагательное (неуверенный) в составе предиката быть неуверен-
ным. По словарям мы выяснили значения полнозначных слов и 
выражений со служебными словами, с помощью которых пере-
даётся семантика сомнения, выделили маркеры сомнения и по-
казали, что в качестве номинантов состояния сомнения обычно 
употребляются существительные. 

В тоже время глагол является наиболее динамичным классом 
слов, которые позволяют эффективно и адекватно передавать 
эмоциональные состояния и кодировать эмоциогенные ситуации 
[Никольская, 2009, с. 173]. Это связано с тем, что уже в самой 
морфологической системе глагола имеются специальные формы 
для выражения модальных значений, наслаиваемых на общую 
семантику процесса: значения реальности / ирреальности, воз-
можности / невозможности осуществления действия, увереннос-
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ти / неуверенности, сомнительности, предположительности его 
проявления с точки зрения субъекта речи [Шанский, Тихонов, 
1987, с. 256]. Предикативные наречия для репрезентации семан-
тики сомнения используются редко. 

Типичным для выражения семантики сомнения является и 
употребление косвенных маркеров сомнения (было обнаружено 
54 такие единицы), а именно: модально-сомнительные частицы 
(вряд ли, едва ли, вроде бы, якобы, пожалуй и др.), вводно-
модальные слова (может быть, вероятно, возможно, наверное 
и др.), модальные фразы типа мне кажется, думается и др. 

На примере художественного текста И. Г. Никольская выде-
ляла семантические варианты концепта сомнения: сомнения-
предположения; сомнения-кажимость, сомнения-смущения, 
сомнения-опасения, сомнения-недоверие [Никольская, 2009, 
с. 173]. Мы проанализировали типичные речевые ситуации, в 
которых реализуются эти варианты в текстах СМИ. Этот анализ 
дал возможность показать, как автор, сообщая новости, выража-
ет свое отношение к ним. 

Проанализировав 17 текстов объемом 26520 знаков из но-
вейших русскоязычных газет 2010-х гг., мы выделили следую-
щие типичные для масс-медиа речевые ситуации сомнения. По 
аналогии с термином контексты мнения они могут быть названы 
контекстами сомнения, ведь в обоих случаях речь идёт о мода-
льной рамке.  

1. Сомнение с оттенком упрека, неодобрения, насмешки, 
иронии: Удивительно одно: похоже, Кабмин не понимает, 
что это вопрос не только рыночный, но и политический. 
И что за троекратное повышение стоимости отопления 
будет расплачиваться Зеленский – своим рейтингом (Стра-
на.ua. 14.10.2020); "Возможно, они нашли где-то такие чре- 
звычайно дорогие оптовые партии, я не знаю. Но тогда я не 
понимаю, почему они закупали по таким фантастическим 
ценам", – говорит экономист (Сегодня. 12.10.2020). 

2. Сомнение-недоверие, неуверенность в достоверности соо-
бщаемого; сомнения в истинности, реальности утверждения: 
Поэтому остаётся открытым вопрос – сможет ли власть 
противостоять такой небольшой группе лиц, если она решится 
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на радикальные действия (Страна.ua. 14.10.2020); Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопас-
ности Жозеп Боррель считает «едва ли выполнимым» требо-
вание Азейрбайджана составить график вывода армянских сил 
из Нагорного Карабаха (Сегодня. 10.10.2020).  

3. Сомнение-допустимость, предположение, неуверенное 
указание на возможность: Я думаю, что президент действите-
льно хочет использовать эти местные выборы как реальный 
соцопрос по наиболее актуальным проблемам. В том числе по 
Донбассу (Сегодня. 13.10.2020); Так что, скорее всего, этот 
пункт был внесен в совместную декларацию двух президентов 
для проформы – в расчете на то, что поляки ничего не сделают 
для украинских школ в Польше и «ответки» требовать не ста-
нут (Страна.ua. 13.10.2020); Видимо, у штаба протеста иссяк-
ла фантазия насчет мирных акций (либо там поняли, что ны-
нешний сценарий никуда не ведет), и они решили еще раз 
попытаться ускорить события (Страна.ua. 13.10.2020); Совет-
ник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил, что 
один из вопросов может быть посвящён легализации марихуа-
ны (Страна.ua. 15.10.2020); Азербайджан заявил о новых ракет-
ных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причём в 
одном из них, Мигечевире, ракеты якобы упали возле энергобло-
ка гидроэлектростанции (Сегодня. 10.10.2020). 

4. Сомнение-предположение-опасение: Если в городе начне-
тся широкое обсуждение темы «дееспособен ли мэр или нет» и 
«предъявите нам мэра», а окружение Кернеса не предоставит 
его видеообращения, то итоговые показатели на выборах, впо-
лне вероятно, будут серьезно отличаться от тех, которые 
сейчас дают убедительную победу мэру (Страна.ua. 12.10.2020); 
Возможно, это только угроза, которая никогда не будет осу-
ществлена. Но это показатель того, что ситуация в стране не 
простая (Страна.ua. 13.10.2020).  

5. Сомнение-несогласие, возражение: Над «легитимизацией» 
вакцины российские ученые долго не потели. Ее зарегистриро-
вали, не пропустив через три фазы испытаний. Из-за чего ми-
ровое сообщество относится к российской вакцине, мягко гово-
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ря, скептически (Сегодня. 14.10.2020); Но вряд ли это сейчас 
кого-то сильно тревожит (Новая газета. 10.10.2020). 

6. Сомнение-сравнение: Причина, видимо, в том, что ныне-
шний «Марш УПА» не использовали крупные политические силы 
вроде «Евросолидарности» (Страна.ua. 13.10.2020). 

7. Сомнение с оттенком изумления, удивления: Разве можно 
так решать судьбу пациента? (Стена. 10.10.2020). 

Итак, семантика сомнения имеет богатые и разнообразные 
средства выражения. Среди них в первую очередь – существи-
тельные, которые обычно употребляются в качестве номинантов 
эмоции сомнения. Типичным для выражения сомнения является 
и употребление косвенных маркеров сомнения, а именно: мода-
льно-сомнительных частиц, вводно-модальных слов, модальных 
фраз. Глаголы являются самой динамичной категорией слов, 
позволяющей наиболее эффективно и полно передать эмоцио-
нальное состояние. Анализ текстов СМИ показал, что автор с 
помощью средств различных языковых уровней выражения со-
мнения стремится не только (1) заострить внимание читателя на 
каком-либо важном факте, (2) но и передать свое личное отно-
шение к характеризуемым явлениям, событиям, персонажам, 
действующим в произведении, что влияет на формирование 
мнения читателей. 
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СЕМАНТИКА СУМНІВУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ 

В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІА 
 
Будучи невід'ємною рисою тексту ЗМІ, суб'єктивна модальність 

виражає оцінку й ставлення автора до змісту, вона передає емоції 
автора, відображає ідеї та світогляд автора, є засобом взаємодії 
між автором і читачем. Представлені результати дослідження 
семантики сумніву як одного з аспектів авторської суб'єктивної 
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модальності і способів її реалізації в текстах сучасних російськомо-
вних мас-медіа, доведено необхідність її подальшого дослідження. 

Ключові слова: суб'єктивна модальність, семантика сумніву, 
текст сучасних російськомовних мас-медіа. 
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SEMANTICS OF DOUBT AND WAYS 

OF ITS EXPRESSION IN MODERN RUSSIAN MASS 
MEDIA TEXTS 

 

Modality was a logical concept originally, but it has become a linguistic 
concept now, which gets new interpretation and development in linguistics. 
It has experienced a dynamic development process from sentence modality 
to discourse modality. As the human factor in language has become the 
focus of linguistic research, the subjective factors embodied in language, 
namely subjective modality, have also received more attention and re-
search. The mass media is one of the main objects of modern linguistics 
research. Its rapid dissemination and development have provided a large 
number of fresh corpus and many new research topics for linguistics. 
Subjective modality is one of the essential properties of mass media. As an 
integral feature of media text, subjective modality expresses the author’s 
evaluation and attitude towards the content, conveys the author’s emotions, 
reflects the author’s thoughts and worldview, and it is a means of interac-
tion between the author and the reader. It directly affects and determines 
the definition, classification and characteristics of mass media. 

Doubt as an expression of personal attitude in the process of compre-
hending the facts and phenomena of reality is traditionally considered in 
the area of subjective modality and presented as one of the subjective-
modal meanings. 

This article uses mainly the methods of interpretation and analysis to 
introduce the doubt as one of the author’s subjective modality in modern 
mass media. By analyzing "Explanatory Dictionary" by Morkovkina, "Explana-
tory Dictionary of the Russian Language: 80,000 Words and Phraseological 
Expressions" by  Ozhegov and "Explanatory Dictionary of the Russian 
Language" edited by D.N. Ushakova, we found that typical for expressing 
doubt is the use of indirect markers, namely: modal-doubtful particles, 
introductory-modal words, modal phrases. Based on variants of the seman-
tics of doubt, described by I.G. Nikolskaia, using the text of modern 
Russian-language mass media as corpus, we have analyzed the typical 
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contexts of expressing doubt in media texts, as well as its realization in 
modern Russian mass media texts.  

Keywords: subjective modality, semantics of doubt, modern Russian 
language mass media texts. 
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ФЕНОМЕН НАРАТИВУ 
ВІД ОБМЕЖЕНОЇ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ 

В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
Запропоновано дослідження наративу від обмеженої третьої осо-

би – особливого явища в сучасному літературознавстві, яке наразі посі-
дає чільне місце на ринку художньої літератури. Запропоновано класи-
фікацію наративів за типами перспектив, що дозволяє детально 
дослідити явище наративу від обмеженої третьої особи. На увагу за-
слуговують природа цього підходу до створення оповідей, його основопо-
ложні засади, варіації та художні штампи, якими він послуговується. 

Ключові слова: художня література, наратологія, оповідна перс-
пектива, наратив від обмеженої третьої особи. 

 
Постановка проблеми. За численні роки свого існування анг-

ломовна література багато разів ставала піонером у використанні 
сюжетних і стилістичних прийомів, які навіть зараз помітно 
впливають на літературний ландшафт світу. Зокрема, можна ви-
значити окрему галузь у літературознавстві, вивчення якої є не-
обхідною для розуміння й написання творів і яка, на жаль, не є 
пріоритетною серед дослідників. Однак, наратологія продовжує 
існувати й розвиватися, її прийоми продовжують використовува-
тися. У запропонованій лінгвістичній розвідці здійснюється ана-
ліз одного типу наративу – наративу від обмеженої третьої особи, 
розкрито особливості його застосування та еволюцію. 
Актуальність дослідження. Розвинена класифікація нарати-

вів за типами перспектив дозволяє нам дослідити не лише явище 
наративу від обмеженої третьої особи, а й функціонал, яким во-
но послуговується, характерні риси його вияву та сюжетні тро-
пи, які воно здатне доповнити і створити. Наратив від обмеже-
ної третьої особи вже зараз продовжує свою еволюцію не лише 
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в письмовій, а й усній формі. Оскільки наразі не існує науково 
систематизованого погляду на це явище, то його дослідження є 
актуальним і доцільним.  

Метою цього дослідження є розгляд явища наративу від об-
меженої третьої особи в англомовній літературі: дослідження 
джерел його виникнення, опис характерних особливостей, окре-
слення поняттєвих меж і його застосування. 

 

Аналіз останніх досліджень. Серед засновників наратоло-
гії варто зазначити таких відомих дослідників, як І. Бехт [1], 
Г. Джеймс [12], П. Лаббок [15], О. Ткачук [3], Н. Фрідман [10] та 
ін. Завдяки великій кількості праць, присвячених темі наративу 
в літературі, сучасні письменники й поціновувачі літератури 
можуть аналізувати та переймати особливості стилю того чи 
іншого письменника, адже наратор – це не що інше, як «суб’єкт 
свідомості, який безпосередньо втілений у тексті і з яким має 
справу читач» [1, с. 214]. Наратор як головний об’єкт спостере-
жень наратології є «голосом книги», головною характеристикою 
якого в теорії є його оповідна перспектива та настанови щодо 
дійових осіб твору.  

Про наявність у наратора оповідної перспективи вперше за-
говорив Г. Джеймс в есе «Мистецтво роману» [13, c. 245]. Усві-
домлення важливості і практичної користі зазначеного від-
криття спонукало науковців до популяризації цього терміна 
(Ф. Штенцель [18], Ж. Жанетт [11]). Сучасні англомовні джере-
ла визначають термін так: «Перспектива – однина, множина – 
перспективи. Позиція, з якої спостерігають за чимось чи кимось; 
когнітивна перспектива або ставлення» [8, с. 956]. Попри рево-
люційність цього поняття у ХХ ст., воно відоме багатьом завдя-
ки соціальній мережі TikTok, тому можна вважати цілком логіч-
ною й органічною його інтеграцію в сучасні реалії. 

У літературі оповідна перспектива може репрезентувати три 
позиції: наратора, персонажа та читача. Їхня взаємодія та поєд-
нання утворює унікальні композиційні рішення. Осмислення 
цієї концепції визначило класифікації перспектив, серед яких 
варто виділити працю К. Брукса та І. Уоррена [6]. Ці дослідники 
виокремили чотири можливі типи наративу: 

1. Автодієгетичний наратив – оповідач є водночас протагоністом. 
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2. Герой-спостерігач – наратор постає другорядним героєм оповіді. 
3. Автор-спостерігач – розповідь ведеться зовні, оповідач не 

бере участі в подіях твору. 
4. Усезнаючий автор – наратор не просто спостерігає дії героїв зо-

вні, він володіє інформацією про їхні думки та почуття [6, c. 312]. 
Отже, ця класифікація спирається на встановлення особи, від 

якої ведеться оповідь та на когнітивний рівень сприйняття. 
Також варто згадати есе Я. Лінтвельта [14, c. 156] «Про нара-

тивну типологію: оповідна перспектива», де автор закладає ос-
нови сучасних поглядів на перспективу наратора, розширює та 
переосмислює варіації його ролі в тексті твору. Сплав ідей 
К. Брукса, І. Уоррена та Я. Лінтвельта дозволяє нам вивести уні-
версальну класифікацію, в якій запропоновано поділ перспектив 
за трьома основними групами: 

1. Наратив від першої особи, де оповідач є учасником подій. 
Характерною особливістю є застосування дейктичних елемен-
тів, що передбачають високу частоту використання займенників 
першої особи однини й множини, а саме «I/we» конструкцій. 
Оскільки наратор та герой є одним цілим, то його перспектива 
суттєво обмежена межами сприйняття персонажа.  

2. Наратив від другої особи. Застосування передбачає найбі-
льший ступінь занурення читача в наратив. Він легко впізнава-
ний завдяки тенденції до використання «you» конструкцій, що 
найчастіше перекладаються займенниками другої особи однини. 
Це все створює легкий ефект навіювання, що полегшує вхід до 
світу наративу, чим часто користуються розробники ігор. 

3. Наратив від третьої особи – це різновид оповідної перспек-
тиви, який уособлює гетеродієгетичного наратора [3, c. 29], що 
визначає його пасивність як спостерігача подій. Характерною 
особливістю є використання «he/she» конструкцій. Цей тип пер-
спективи можна назвати найбільш плідним [12, c. 454], із його 
поділом на підтипи: 1) об’єктно орієнтований наратив; 2) нара-
тив від усезнаючої особи; 3) наратив від обмеженої особи.  

Щодо підтипів наративу від третьої особи варто зазначити, 
що їхньою головною відмінністю є ступінь доступу до інфор-
мації. У цьому плані наратив від усезнаючої особи не скутий 
обмеженнями, такий тип наратора здатен проникнути в 
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будь-чиї думки та розповісти про них читачеві [11, c. 123]. 
Об’єктно орієнтований наратор, навпаки, обмежений зусібіч, 
йому доступний лише зовнішній бік подій, думки героїв для 
нього є таємницею. Компромісом між цими крайнощами є 
наратив від обмеженої особи. 

 

Викладення основного матеріалу. Наратив від обмеженої 
третьої особи виділяється за характерними особливостями. 
Перш за все він належить до групи наративів від третьої особи, 
що передбачає використання наратором займенників третьої 
особи однини, завдяки чому його легко роозпізнати. Цей при-
йом є чи не найбільш застосовуваним у світовій літературі. На 
перший погляд, наратив від третьої особи має створювати най-
більшу перешкоду для асоціації себе з героями. М. О’Коннел 
довів, що цей прийом є таким же емпатично-ефективним, як і 
наратив від першої особи [16, c. 447], особливо якщо ми гово-
римо про наратив від обмеженої особи, який за своїми характе-
ристиками однаково близький як третій, так і першій.  

Найбільш спорідненим із наративом від обмеженої особи, безу-
мовно, є наратив від усезнаючої. Його можна схарактеризувати як 
уособлення авторитету та впевненості, адже усезнаючий наратор 
володіє інформацією абсолютно про все, інша річ, що показує він 
лише певну частину знань. Разом із цим він не може втручатися в 
події оповіді, радше його роль – це надання забарвлення ситуаціям, 
які він описує. До арсеналу цього наратора входить: 

1. Драматична іронія. Наратор посилює напруженість, розпо-
відаючи читачеві про події чи думки героїв, які не відомі іншим. 

2. Голос наратора може відрізнятися від загального тону 
оповіді. Наприклад: драматичний опис ситуації, яку герої 
сприйняли комічно. 

3. Швидка зміна подій. Найголовніша перевага наративу від 
усезнаючої особи – це її динамічність, наратору не потрібно 
багато часу, щоб змінити одну подію новою, чи погляд одного 
персонажа на інший [10, c. 170]. 

Така мобільність та свобода наративу від усезнаючої особи 
робить її привабливою для письменників-початківців, таким 
чином наратив від обмеженої є більш вибагливим, оскільки на-
ратору відоме лише те, що знає герой твору. Незважаючи на 
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таку разючу відмінність, ці два типи наративу мають спільний 
підхід та розуміння ролі наратора в оповіді. Насамперед для них 
характерне те, що наратор – не дійова особа. Він може спостері-
гати, описувати, коментувати, проте не має безпосереднього 
впливу на фактичні події твору. Також варто зазначити, що ці 
типи нарації зближуються, коли оповідач обмеженої змінює 
героя та починає вести оповідь від іншого персонажа [9, c. 243]. 
Необачне застосування цього прийому може призвести до стилі-
стичної невправності та легко зіпсувати розповідь цим пере-
стрибуванням з героя до героя, адже руйнує близькість, що вже 
вибудувалась між читачем та персонажем. 

Оповідь від обмеженої третьої особи відрізняється від усіх 
інших типів тим, що дозволяє повністю перейнятися близькістю 
з образом, збагнути світ через його очі та думки. З іншого боку, 
наратив від обмеженої третьої особи надзвичайно подібний до 
наративу від першої, у чому і криється таке щире та швидке 
співпереживання герою. Обидва оповідачі знають усе про свого 
персонажа: його перспективу, почуття, емоції, думки, як очеви-
дні, так і потаємні. Проте арсенал прийомів у обмеженого нара-
тора значно багатший, адже його фіксація на одній особі є дово-
лі умовною. Цей тип оповідача може абсолютно довільно 
змінювати відстань, з якої він спостерігає за об’єктом. Відстань 
як основну характеристику перспективи описав О. Карт у книзі 
«Персонажі та оповідна перспектива» [7], у ній він завдяки ана-
логії з кіномистецтвом виділив три типи взаємодії наратора тре-
тьої особи та героя: 

1. Глибоке занурення – це найкоротша відстань. Наратор бу-
квально перебуває за плечем головного героя. Із цієї позиції 
оповідач говорить про думки, почуття та бажання, що розкриває 
для читача мотивацію персонажа. 

2. Проникнення світла. Коротка дистанція в декілька років 
робить для читачів героя більш загадковим, оскільки лише де-
які окремі думки стають доступними наратору. Цей простір 
потрібен для опису окремих подій, де дії є важливішими, ніж 
роздуми персонажа. 

3. Панорама – відстань між героєм та оповідачем максималь-
на. Застосовується для опису експозиції, коли думки персонажа 



 141 

ставали б лише завадою на шляху донесення сенсу, проте варто 
мати на увазі, що наратор може описати лише те, що бачить ге-
рой, що значно обмежує кут зору [7, c. 132]. 

Отже, наратив від обмеженої третьої особи є компромісом 
поміж наративами від першої та всезнаючої осіб. У ХІХ ст. цей 
тип оповіді є основним: спершу виходить друком роман 
Дж. Остін «Гордість і упередження», а згодом «Різдвяна пісня в 
прозі» Ч. Діккенса. Ці дві відомі роботи стали найуспішнішими 
зразками перших застосувань методу наративу від обмеженої 
третьої особи, проте не набули поширення. 

Як стверджують дослідники, для нової культурної епохи 
постмодернізму «були потрібні свої герої та історії» [5, c. 332]. 
Саме в середині ХХ ст. знову виникає інтерес до наративу від 
обмеженої особи, і він стає одним із символів постмодернізму й 
до наших днів залишається одним із найбільш використовува-
них підходів до нарації. 

Наратив від обмеженої третьої особи набув чітко вираженої 
форми та сформував інструментарій, що дає змогу зрозуміти 
особливості його аналізу і застосування. Сучасний наробіток 
налічує п’ять найбільш поширених штампів: 

1. Строкатість розповіді. Наратив від обмеженої третьої осо-
би не може залишатися емоційно нейтральним, адже це «вбиває 
потенціал розкриття історії» [2, c. 165]. Знаючи думки головного 
героя, наратор може передати його ставлення до описаної ситу-
ації за допомогою емоційно забарвленої лексики та тропів, які б 
підкреслювали настрій героя. 

2. Розвиток персонажа. Це той випадок, коли зі сторони вид-
но краще, адже певна відчуженість наратора дає читачеві змогу 
оцінити зміни в характері та поведінці героя [3, c. 124]. Оскільки 
наратив переважно зосереджений на одному персонажі, то це 
дає можливість простежити його еволюцію. 

3. Таємниця чужих думок. Обмеження у вигляді знання ду-
мок лише одного учасника наративу допомагає створити макси-
мальну напруженість. Розуміння чужих думок та почуттів – це 
корисна навичка в житті, тому розгадування емоцій та мотивів, 
уміло прописаних автором, може не лише викликати захоплення 
від читання, а й допомогти розвинути емоційний інтелект. 
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4. Припущення. Таємниці породжують невизначеність, яку 
наратор може вдало перекрити припущеннями, які не обов’язково 
будуть вдалими. Таким чином напруженість досягає кульмінації у 
момент, коли думки героя починають гратися з припущеннями 
читача, заплутуючи його в хитромудрощах сюжету. 

5. Зміна об’єкта спостереження. Наратив від обмеженої  тре-
тьої особи також отримав можливість мати декілька героїв за 
якими слідкує наратор [17, c. 314]. Така мобільна перспектива, 
однак, не знімає обмежень, характерних для цього типу оповіді. 
Наратор фіксує лише одного персонажа, його думки та почуття. 
Зміна об’єкта наратором закономірно буде впливати на тон опо-
відача, тому вона не відбувається раптово, бо створить труднощі 
для розуміння написаного. Варто додати, що цей прийом не ли-
ше увиразнює оповідь, а й дає змогу розглянути одну подію з 
різних перспектив. 

Гнучкість до адаптації штампів, характерних для інших типів 
нарації, робить наратив від обмеженої третьої особи новим яви-
щем у сучасній літературі. Говорячи про сфери його застосу-
вання в літературі, варто звернути увагу на жанрове розмаїття: 
від любовної до воєнної прози. Однак найчастіше автори вико-
ристовують його в детективах або оповідях з яскраво вираже-
ною слідчою лінією, що розширює арсенал штампів, які вдалося 
накопичити за останнє століття [4, c. 223]. Найновішою жанро-
вою нішею є фентезі, прикладом чого слугує Дж. Мартін із цик-
лом книг «Пісня льоду та полум’я», який застосував наратив від 
обмеженої третьої особи як джерело інтриги та несподіванок. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
наратив від обмеженої третьої особи є головною тенденцією в 
розвитку літератури, яка наразі заполонила більшість жанрів 
художньої прози. Зародження цього типу нарації припадає на 
ХΙХ ст., а початок розквіту – на ХХ ст., чому сприяло поширен-
ня постмодернізму. Методологічний інструментарій є абсолют-
но відкритим для комбінування, що є основою для численних 
експериментів, які дозволяють наративу продовжувати свою 
еволюцію. Завдяки цьому такий тип нарації є найпопулярнішим 
як серед письменників, так і читачів. 
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Завдяки взаємопроникності культур наратив від обмеженої 
третьої особи перестав бути явищем суто англомовної літерату-
ри, що зумовлює доцільність його подальших досліджень у та-
ких аспектах, як перекладознавство та порівняльна лінгвістика. 
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During the last centuries, modern English literature's methodology de-

veloped many techniques. Due to the work of numerous translators, we can 
evaluate the effectiveness of this toolkit. However, despite the prevalence 
and availability of research materials, some aspects remain unexplored. 
There is a completely underestimated branch, which is narratology. 

Despite several similar features, studies prove that narrators can be dif-
ferent. The main characteristic to distinguish them is the point of view. It is 
worth noting that every narrative contains a combination of three points of 
view: narrator’s, character’s, and author’s. Considering the role of the 
parameter in fiction, it possible to compare it with the conductor because it 
determines the rules according to which the work will be organized.  

The purpose of the proposed research is to consider the phenomenon of 
narrative from a limited third person in English literature, in particular, to 
analyze the sources of its origin, a description of its characteristics, de-
lineation of conceptual boundaries, and the analysis of its application. 

A narrative from a third person is recognizable in the text. Its distinctive 
feature is represented with third-person pronouns. An advantage of this 
point of view is the ability to give more information to the reader about the 
outer world. It lies far beyond the perspective of the first person. 

In the twentieth century, the narrative from a limited third person gained 
popularity. Its application implies that the narrator tells the story from the 
perspective of one character, unlike a narrative from an omniscient third 
person. This approach causes the effect of closeness, while not limited to the 
inner experiences of the character. Therefore, a limited third person is related 
not primarily to the omniscient person but also the first person. 

Keywords: fiction, narratology, point of view (POV), narrative 
perspective, limited third person. 
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РИТМІКА ДРУГОЇ ЧАСТИНИ КНИГИ 
ВАСИЛЯ БАРКИ «ОКЕАН» 

(РІЗНОСТОПОВИЙ ХОРЕЙ) 
 
Проаналізовано ритміку другої частини поетичної книги В. Барки 

«Океан». Її розмір – різностоповий хорей зі схемою 5454. Побудо-
вано діаграми наголошеності до обох компонентів різностоповика 
(5- і 4-стопового хорея). Вказано на унікальний характер аналізовано-
го матеріалу в українській поезії. 

Ключові слова: вірш, ритміка, поетичний розмір, хорей, різносто-
повий розмір, профіль наголошеності. 

 
Василь Барка як поет був високо оцінений у середовищі 

української діаспори у ХХ ст. [2; 5]. Однак із часом, попри те, 
що обсяги віршових творів автора збільшувалися й до кінця 
життя Барка написав кілька масштабних поетичних книг, увага 
до його поетичної творчості зменшилася. Хоча, вважаємо, по-
стать цього митця, еволюція його творчості, а особливо характер 
поетичної мови і віршових засобів варті дослідницької уваги. 

У цій розвідці ми розглянемо ритміку другої частини книги 
Василя Барки «Океан». Ритму різностопового ямба у першій 
частині «Океану» було присвячено окрему статтю Я. Ходаківсь-
кої [8]. А оскільки обидві частини, хоч і були написані зі знач-
ним інтервалом у часі між ними, структурно взаємопов’язані, 
то неминучими будуть референси до даних цього поперед- 
нього дослідження. 

Ми маємо на меті проаналізувати особливості ритміки дру-
гої частини збірки, залучивши для порівняння приклади ритмі-
чної реалізації відповідних розмірів, обстежені нами та іншими 
дослідниками. А також з’ясувати місце книги «Океан» Васи-
ля Барки у системі українського вірша з огляду на її метрику. 
Методом буде кількісний аналіз ритміки вірша, детально роз-
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роблений у працях К. Тарановського [6], М. Гаспарова [3] і 
застосований до українського вірша Н. Костенко [4]. 

Перша частина поетичної книги В. Барки (завершена у 1955, 
опублікована у 1959 р.) викликала бурхливу реакцію діаспорної 
літературної критики: Б. Бойчук назвав її «короною Барчиної 
творчости» [2, c. 50]. А друга, яку Барка почав писати через 
10 років після завершення першої, не отримала значного відгу-
ку. Створена у 1964–1969 рр. і надрукована у 1979-му (разом із 
першою частиною, як друге видання книги), вона, вочевидь, уже 
не здавалася настільки новаторською на тлі попередньої. 

Справді, друга частина книги «Океан» – це своєрідна дзерка-
льна копія першої частини. Вона так само організована з творів, 
крізь які тягнеться одна, повільно розгортувана тема людських 
почуттів у контексті природи, підтримана рядом образів і моти-
вів, що пов’язані з океаном. Це так само твори (за винятком од-
ного), всуціль написані катренами з перехресним римуванням. 
Якщо в першій частині структурно інакшою була початкова по-
езія «Заспів» – з нерівних строф із невпорядкованим римуван-
ням і вольним розміром, то у другій частині з-поміж інших вирі-
зняється фінальний твір «Прикінчення», який так само має 
нерівні строфи, вільне римування та вольну метричну структу-
ру. Метрично друга частина «Океану» також є дзеркальною до 
попередньої: якщо перша була суцільно ямбічною, то ця суціль-
но хореїчна (так само двоскладовий розмір тільки з наголосом 
не на другому, а на першому складі у стопі), із тим самим чергу-
ванням п’яти- та чотиристопових рядків у катренах. 

Загалом поетична книга В. Барки є настільки стилістично го-
могенною, що її можна вважати за своєрідний над-твір, втілений 
у форматі книги. І використання суміжних різностопових ряд-
ків, і навіть перехід від ямба в першій половині до хорея у дру-
гій посилюють це враження, працюючи на глобальний образ 
двотактової природи коливання водних хвиль. 

Своєрідну «монолітність «Океану» Василя Барки влучно за-
уважував Б. Рубчак, який писав, що цьому сприяють два чинни-
ки: «суцільність теми і суцільність стилю»; «[з]будована вона 
монолітним способом: хоч кожна поезія в ній – це цілком само-
бутній твір, – всі поезії створюють суцільний організм книги» 
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[5, с. 67]. «Структура «Океану», – продовжує Б. Рубчак, – це 
своєрідне перстеневе плетиво, із постійним повертанням до пев-
них мотивів, з безконечними насвітлюваннями певних понять 
під мільйонами кутів, та з неймовірно витонченими варіюван-
нями певних образних мотивів. Але це ще не все, що з’єднує 
книгу в одну цілість. Можливо, найголовнішим єднальним чин-
ником є форма її творів» [5, с. 68]. 

Друга частина книги «Океан» В. Барки містить 227 творів 
(враховуючи і ті, що не винесені до змісту як складові частини 
циклів). Разом вони становлять 4968 рядків. Як уже було вказа-
но, останній твір книги відрізняється своєю формою від інших, 
тому його ми не включали до обрахунків, а оперували масивом 
із 226 творів (4944 рядки, 1236 чотирирядкових строф). 

Обсяг поезій за строфами у другій частині збірки колива-
ється від 4 до 21 (це 16–84 рядків). Як і в першій частині, 
найдовші твори мають програмний характер. Це 19-строфова 
поезія «Сніжний океан» (у першій частині найдовшим був 19-
строфовий твір із назвою «Океан») і 21-строфова «Хуртовин-
ний світ». Середня довжина творів у другій частині більша 
ніж у першій: 4-строфових тільки 26,5 % творів (у першій 
частині їх було 73,0 %); 5-строфових – 25,9 %; 6-строфових – 
18,0 %; всіх інших – 18,3 %. 

У творах, що увійшли до другої частини книги, значно мен-
ше метричних і ритмічних відхилень, ніж у першій, ямбічній, 
частині. Якщо не брати до уваги останнього твору, виконаний 
вольним розміром, то в хореїчних творах тільки один раз тра-
пляється 6-стоповий рядок («Дожидатиметься думка, взнавши 
досвід…») і один раз на місці 5-стопового рядка опиняється 
4-стоповий. Метричний збій в обох випадках відбувається на 
позиції першого рядка в катрені. Цих двох випадків також не 
будемо враховувати, щоб мати можливість аналізувати кожен із 
розмірів хорея за позицією у строфі. Отже, загалом ми розгля-
нули 2470 рядків 5-стопового хорея і 2472 4-стопового. 

Гістограми ритміки різностопового хорея будуватимемо 
окремо для рядків різної довжини. 

На рис. 1 представлено ритмічний профіль 5-стопових рядків 
(1-й і 3-й рядки у строфах). У табл. 1 наведено результати обра-
хунків ритміки хореїчного 5-стоповика в числовому вираженні. 



 149 

 
 

Рис. 1. Ритмічний профіль 5-стопового хорея 
другої частини книги «Океан» В. Барки (стопи) 

 
 

Таблиця  1: Наголошеність 5-стопового хорея 
в книзі «Океан» В. Барки 

 

1-й рядок 3-й рядок Разом 
Стопи 

к-ть % к-ть % к-ть % 

1 693 56,1  669     54,1 1362     55,1 
2 926 75,1  963     77,9 1889     76,5 
3 785 63,6  815     65,9 1600     64,8 
4 811 65,7  757     61,2 1568     63,5 
5 1234 100 1236 100 2470 100 

 
Характер цього ритмічного профілю не збігається з основни-

ми рисами хореїчного п’ятистоповика в українській і російській 
поезії, які через культурно-історичні обставини розвитку були 
ідентичними. 

У наймасштабнішому дослідженні слов’янських двоскла-
дових розмірів (на матеріалі XVIII і XIX ст.) К. Тарановський 
пише про 5-стоповий хорей, що це один із рідковживаних 
розмірів [6, с. 269], який зазнав значного семантичного впли-
ву з боку знакового для російської літератури тексту – твору 
М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»: «Ця поезія від-
криває довгий ряд ліричних роздумів про життя, змальованих 
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образами природи» [6, с. 270]. Дослідник вказує, що російсько-
му віршеві притаманний тільки один тип ритмічної інерції 
п’ятистопового хорея: «у 5-ст. хореї всіх російських поетів сла-
бкі ікти перший і передостанній, а другий, третій і п’ятий – си-
льні» [6, с. 271]. Інших варіантів ритмічної кривої не засвідче-
но. Ритміку українського хорея описує у своєму дослідженні 
Н. Костенко: висока наголошеність 2, 3 і 5 стоп і низька наго-
лошеність 1 і 4 стоп [6, с. 181]. 

Проілюструємо цей типовий ритм прикладами 5-стопового 
хорея українських поетів Василя Стуса (754 рядки) і Юрія Анд-
руховича (138 рядків) за нашими обрахунками (рис. 2, табл. 2). 
Обидва поети мають у своєму доробку переклади з німецької, 
що, як буде показано далі, важливо в контексті розгляду творчо-
сті Барки. У вірші Стуса окремо враховано монорозмірні (184 
рядки) і різностопові (193 рядки) оригінальні твори, а також 
переклади (377 рядків). Вірш Андруховича представлений тіль-
ки оригінальними монорозмірними творами, оскільки його хоре-
їчні переклади мають невеликий обсяг, а різностоповий хорей в 
оригінальній творчості поета відсутній. 
 

 
 

Рис. 2. Ритмічний профіль 5-стопового хорея у віршах Стуса 
та Андруховича (стопи) 
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Таблиця  2 .  Наголошеність 5-стопового хорея В. Стуса 
та Ю. Андруховича 

 
Стус  

оригінальні твори 

монорозмірні різностопові 
переклади 

Андрухович 
оригінальні 
монорозмірні Стопи 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 
1  83   45,1 103   53,4  669   49,3   61   44,2 
2  44   76,1  50   74,1  963   75,1   32   76,8 
3 140   78,8 143   84,5  815   81,7 106   87,7 
4  39   48,4  30   44,0  757   46,2   17   34,8 
5 145 100 163 100 1236 100 121 100 

 
Якщо розглянути весь спектр діаграм, пов’язаних із 5-сто- 

повим хореєм, що наведені К. Тарановським, то певною мірою 
подібним до 5-стоповика В. Барки можна назвати лише ритм 
неримованого 10-складового вірша Гете (див. рис. 3) [6, с. 275–
276]. Наголошеність складів вірша Гете, за К. Тарановським, 
така: 1-й склад – 78,7 %; 3-й – 93,6 %; 5-й – 90,6 %; 7-й – 85,1 %; 
9-й – 99,6 %. Утім, це силабічний вірш, близький до хорея лиш 
генетично. Та й власне «ковша», характерного для ритміки Барки, 
коли п’ятий склад за наголошеністю приблизно рівний сьомому, 
у вірші Гете не спостерігаємо. Вірш Гете є, радше, проміжним 
варіантом між ритмікою 5-стопового хорея Барки й типовою ри-
тмікою українського та російського 5-стопового хорея. 
 

 
 

Рис. 3. Ритмічний профіль 10-складового вірша Гете 
за К. Тарановським (склади) 
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Зауважимо, що ковшеподібний профіль ритму притаманний і 
ямбічному віршу В. Барки [8], і він так само нетиповий для 
українського й російського вірша загалом. 

Чи значить такий ритмічний профіль, що у п’ятистоповику 
Барки часто зустрічаються рядки із ненаголошеними 3 і 4 сто-
пами всередині одного рядка? Як видно з табл. 3, найбільш час-
тотними є рядки із пропуском наголосу тільки на одній стопі 
або на несуміжних стопах. Форми із пропусками двох наголосів 
підряд мають маргінальний статус. Зокрема, ненаголошені су-
міжні 3 і 4 стопи зустрічаються менш ніж у 2 % рядків. (Індекс 
ритмічної форми у таблиці відображає номери ненаголошених 
стоп; форма «0» – повнонаголошена). 
 

Таблиця  3 .  Ритмічні форми 5-стопового хорея 
у другій частині збірки В. Барки «Океан» 

 

Ритмічна 
форма Частота % Приклад 

   0   88   3,6 Страшно море сліпить, грима страшно 
   1 297 12,0 Бо вгорі навік тернова гілка 
   2 331 13,4 Міряється в громі строга правда 
   3 422 17,1 Дощ! він борошно негоди сіє 
   4 282 11,4 Тлін землі ні тінню не погрозить 
  12   27   1,1 А не відсвітити перстень свідчий 
  13 370 15,0 Голосами в колосках прибратись 
  14 385 15,6 Чи в спокуті душі потойбічні 
  23   33   1,3 Рушиться тисячосвіччя в ладі 
  24 177   7,2 поруч, при відчиненому морі 
  34   29   1,2 З ночі вибитися до майдану 
124   13   0,5 Як повідчиняються віконниць 
134   16   0,6 І ні поступами блискавиці 

Разом 2470 100  
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Характер частотності ритмічних форм 5-стопового хорея Барки 
свідчить, що в цьому розмірі не було вочевидь пріоритетних варіа-
нтів ритміки рядка. Адже шість найчастотніших форм (форми «3», 
«14», «13», «2», «1», «4») послідовно відрізняються одна від одної 
не більше ніж на 1,6 відсоткових пункта; а діапазон, що їх охоп-
лює, становить лише 5,7 відсоткових пункта (від 11,4 до 17,1 %). 
Цікаво, що повнонаголошена форма опинилася на межі маргіналь-
них форм (3,6 %); тоді як у вірші Стуса та Андруховича вона, за 
нашими даними, охоплює 6,7 % і 5,8 % відповідно, а у вірші росій-
ських поетів, за даними Тарановського, від 9,7 до 27,5 % [6, с. 287]. 

Ритмічний профіль 4-стопових рядків хорея у книзі «Океан» 
В. Барки засвідчує ослаблені першу, другу та третю стопи. Наго-
лошеність стоп від початку рядка поступово зростає, однак незна-
чною мірою. Сильною є тільки остання стопа з константним наго-
лосом (рис. 4, табл. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Ритмічний профіль 4-стопового хорея 
у збірці В. Барки «Океан» (стопи) 

 
Таблиця  4 .  Наголошеність 4-стопового хорея 

в книзі «Океан» В. Барки 
 

2 рядок 4 рядок Разом 
Стопи 

к-ть % к-ть % к-ть % 
1  750    60,7 802    64,9 1552   62,8 
2  799    64,6 807    65,3 1606   65,0 
3  878    71,0 845    68,4 1723   69,7 
4 1236 100 1236 100 2472 100 
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Ритм 4-стопового хорея В. Барки також не має відповідників 
ні в українській, ні в російській поезії. Типовим ритмічним 
профілем цього розміру є зигзагуватий зі слабкими першою 
та третьою стопами, коли друга стопа традиційно сильна на 
контрасті із сусідніми. На рис. 5 наведено приклад ритміки 
4-стопового хорея В. Стуса за нашими обрахунками; рядки 
із монорозмірних і різностопових творів. А в табл. 5 – дані щодо 
4-стопового хорея Стуса в оригінальних і перекладних творах 
(останні не відображені на рисунку, оскільки лінія гістограми 
перекладних творів має пройти між двома наведеними лініями, і 
за такої щільності даних їх не можна було б розрізнити). Принагі-
дно зауважимо близькість і типологічну одноманітність графіків 
даних, що стосуються одного віршового розміру у творчості од-
ного поета, що підтверджує доречність застосування цього мето-
ду для розгляду різностопового вірша поряд із монорозмірним. 
 

 
 

Рис. 5. Ритмічний профіль 4-стопового хорея 
у віршах Стуса (стопи) 

 
 

Таблиця  5 .  Наголошеність 4-стопового хорея В. Стуса 
 

Оригінальні твори 

монорозмірні різностопові 
Переклади 

Стопи 

к-ть % к-ть % к-ть % 
1 390   50,7 140    52,8 530    51,3 
2 714   92,8 256    96,6 970    93,8 
3 338   44,0 127    47,9 465    45,0 
4 769 100 265 100 1034 100 
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Найближчу подібність до ритмічного малюнка 4-стопового 
хорея Барки знову виявлено в ритміці німецького автора. Цього 
разу це вірш Ф. Шиллера (рис. 6), у якому «сила ікта послідовно 
збільшується від початку до кінця» рядка [6, с. 70]. Наголоше-
ність складів вірша Шиллера, за К. Тарановським, така: 1-ша 
стопа – 73,2 %; 2-га – 85,7 %; 3-тя – 88,1 %; 4-та – 98,2 %. 
 

 
 

Рис. 6. Ритмічний профіль 4-стопового хорея Шиллера 
за Тарановським (стопи) 

 
Якщо порівняти частотність ритмічних форм у 4-стоповому 

хореї Барки (табл. 6) із відповідними даними Тарановського для 
російського вірша, то можна помітити дві розбіжності. 
 
 

Таблиця  6 .  Ритмічні форми 4-стопового хорея 
у другій частині збірки В. Барки «Океан» 

 
Ритмічна 
форма Частота % Приклад 

  0 221   8,9 з миру снів – зірки летять 
  1 673 27,3 яснота листків яскрава 
  2 816 33,0 блисками з кольчуг багатих 
  3 478 19,3 небо створюється вдруге 
12   12   0,5 тисячовітрилля мчиться 
13 234   9,5 океани блискавичні 
23   38   1,5 бровами поворониться 

Разом 2472 100  
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По-перше, є суттєве розходження у представленості фор-
ми із пропуском наголосу на другій стопі. Для російського 
вірша ця форма не перевищувала 10 % у XVIII ст., а у 
XIX ст. була трохи більшою від 1 % [6, с. 79]. Це місце, на 
думку Тарановського, вважалося тонічною константою 
(а відсутність наголосу на другій стопі «змушує сприймати 
цей вірш як своєрідний дисонанс» [6, с. 80]). Тоді як у книзі 
«Океан» Барки форма з ослабленою другою стопою є найча-
стотнішою (33,0 %). 

По-друге, повнонаголошена ритмічна форма у вірші Барки 
має невелике представлення (8,9 %), тоді як для російського 
вірша вона охоплює 24,8 % у XVIII ст. і 22,6 % у XIX ст. 
[6, с. 79]. К. Тарановський навіть вважає цю форму виразни-
цею однієї з тенденцій російського 4-стопового хорея, що 
полягає в реалізації всіх іктів вірша [6, с. 78]. 

Загалом проаналізований нами масив хореїчної частини 
книги «Океан» Василя Барки підтвердив ритмічну особли-
вість, виявлену в першій, ямбічній, частині книги [8]. У вір-
ші Барки не простежується одна із двох ритмічних закономі-
рностей, сформульованих для російської поезії К. Тара- 
новським [6, с. 325] та екстрапольованих на українську по-
езію Н. Костенко [4, с. 159–160]. Ідеться про так званий «за-
кон регресивної дисиміляції», дія якого зазвичай виражається 
у поперемінному чергуванні сильних і слабких стоп, причому 
найсильнішою стопою є константна в кінці рядка, а найслаб-
шою передостання. У ритмічному профілі вірша Барки таке 
чергування відсутнє і стопи, що розміщені всередині рядка, 
майже рівні за силою наголошеності. А у 4-стоповому хореї, 
у якому ослабленим є навіть початок рядка, не простежується 
й дія «закону стабілізації першого ікта», який полягає в тому, 
що перший ікт після першого ненаголошеного складу (у ямбі 
це перша стопа, а в хореї друга) має сильну позицію в рит- 
мічному профілі. 

Отже, ритміка 4- і 5-стопового хорея у книзі Василя Барки 
«Океан» має унікальні риси, не засвідчені в хореїчному укра-
їнському (та російському) вірші. Якщо врахувати, що так са-
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мо унікальними є характер ямбічної ритміки в цій книзі [8], 
а також особливості добору рими в ній [7], то можна ствер-
джувати, що поетична техніка Василя Барки посідає осібне 
місце в українській літературі. Її еволюція та чинники, що її 
зумовили, варті подальшого дослідження, зокрема просте-
ження можливої взаємодії вірша Барки з німецьким віршем, 
типологічну подібність до якого він виявляє. 
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RHYTHM IN THE 2ND PART 

OF WASYL BARKA’S BOOK ‘OCEAN’ (mixed trochee) 
 

The article is dedicated the verse rhythm in the second part of the book 
"Ocean" by the Ukrainian poet Vasyl Barka (1979). The rhythm of the first 
part (iambic) was investigated in our previous article. 
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The meter of the second part of the book is a mixed trochee, the scheme 
of which is 5454. The stresses in the poetic lines were counted and the 
rhythm profiles of the trochaic tetrameter and the trochaic pentameter were 
plotted. The rhythm diagram method developed by Taranovsky, Gasparov 
(for Russian verse) was used to compare Barka's verses with Ukrainian and 
Russian verses. To illustrate the trends in Ukrainian verse, our calculations 
of the verse of Stus and Andrukhovich were also used. 

The results of the research showed that the character of Barka's rhythm 
is unique; it has no correspondence either in Ukrainian or in Russian 
verses. In the rhythm of Barka's poem, ‘the law of regressive dissimilation’, 
discovered by Taranovsky and extrapolated to the Ukrainian verse by Kos-
tenko, does not work. That is, there is no alternation of strong and weak 
foot. Barka in trochee avoids full-accented lines, which are commonly used 
by Ukrainian and Russian poets. The set of rhythmic forms of verse differs 
from other poets. The drawing of the diagrams is also different. For a tro-
chaic pentameter, this is a "bucket", with strong 2nd and 5th feet and weak 
3rd and 4th feet. And for a trochaic tetrameter, this is an almost equal 
strength of the first three feet and a strong last foot. 

A rhythm, approximately similar to that of Barka, was revealed only in 
Goethe's verse for a trochaic pentameter and in Schiller's verse for a tro-
chaic tetrameter (according to Taranovsky). 

Given the unique nature of the iambic rhythm and rhyme in Barka's 
verse, we consider it promising to search for the factors that determined 
Barka's poetics. 

Keywords: rhythm, verse, meter, trochee, mixed trochee, rhythmic profile. 
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